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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort hópráðgjöf fyrir nemendur í 

Menntastoðum, hafi áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust með inngripum sem byggja á 

WATCH stuðningskerfi. WATCH (e. What alternitves? – thinking – coping – 

hoping) stuðningskerfið var þróað hér á landi með það markmið að styðja nemendur 

í brotthvarfshættu. Hópráðgjöf getur hjálpað nemendum að breyta hegðun og 

hugsun, auka sjálfstraust og trú á eigin getu. Nemendur í Menntastoðum eru flestir 

að hefja nám að nýju. Markmið með hópráðgjöf er að styrkja þá til frekara náms, 

svo þeir gefist ekki upp að loknu námi í Menntastoðum. Notast var við aðferðir 

tilfellarannsókna og lagt var fyrir nemendur nýtt mælitæki í náms- og starfsráðgjöf, 

Könnun á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli (KANS) fyrir og eftir 

hópráðgjöfina. Þátttakendur voru fimm og hittust einu sinni í viku, klukkustund í 

senn. 

Niðurstöður benda til þess að hópráðgjöfin hjálpaði þátttakendum og líkaði 

öllum hópráðgjöfin. Niðurstöður KANS sýna að hugsun um framtíðina sé ofarlega í 

huga nemenda Menntastoða. Vonast er til að niðurstöðurnar geti nýst sem hugmynd 

fyrir símenntunarmiðstöðvar með því að veita nemendum hópráðgjöf. 

  



4 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine the effects of group counseling on the self-

esteem and general well being of students in Menntastoðir with a group intervention 

based on the WATCH group support method. WATCH (What alternitives? – 

thinking - coping – hoping) support method was developed to support students in 

risk of dropping out of school. Group counseling can help students to increase self-

esteem and self-efficacy. Most of the students in Menntastoðir are starting their 

studies anew. The goal of group counseling is to support them in further studies, so 

they will pursue their studies after Menntastoðir. The participants were five and met 

once a week for one hour at a time in a five week period. This is quantitative case 

study. To support the findings an instrument of career adaptability was used. This 

instrument has recently been adapted to the Icelandic context and standardised. The 

abbreviation of the instrument is KANS in Icelandic. 

The findings suggest that group counseling helped the participants and 

everybody liked the sessions. The KANS resaults show that students in 

Menntastoðir think about the future. I hope that the results will be used to offer 

students group counsel for lifelong learning centers.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Í námi náms- og 

starfsráðgjafa er farið í grunnþætti hópráðgjafar og heillaðist rannsakandi af þeirri 

aðferð. Rannsakandi hefur verið í starfsþjálfun hjá Mími-símenntun og kynnst 

nemendum sem eru að hefja nám að nýju. Í hópráðgjöf er hægt að hjálpa 

einstaklingum til að auka sjálfstraust og líðan og vildi rannsakandi nýta sér þá 

aðferð til þess og setti á laggirnar hópráðgjöf fyrir nemendur í Menntastoðum.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum dr. Guðbjörgu Vilhjálmsdóttur og 

meðleiðbeinanda Björgu Birgisdóttur, fyrir góða leiðsögn og ábendingar. 

Þátttakendur í hópráðgjöfinni fá mínar bestu þakkir fyrir að deila með mér tíma því 

án þeirra hefði engin hópráðgjöf orðið.  

Sigfríður Ásbjörnsdóttir fær þakkir fyrir að lesa yfir, lagfæra og koma með 

ábendingar. Foreldrum og tengdaforeldrum þakka ég kærlega fyrir alla aðstoðina og 

að hafa mikla trú á mér.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka börnum mínum fyrir alla þá þolinmæði sem þau 

sýndu mér. Minn yndislegi maki, Jens Ívar fær ástarþakkir fyrir allan stuðninginn, 

hvatninguna og hjálpina. Takk ástin mín.  
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Inngangur 

Nemendur sem horfið hafa af menntabrautinni og hefja nám að nýju, hafa sumir 

hverjir lítið sjálfstraust og litla trú á eigin getu (e. self-efficacy). Þeir eiga það einnig  

til að hafa neikvæða upplifun og tilfinningar af námsferli sínum með sér í 

farteskinu. Þessi lýsing gæti átt við suma nemendur sem hefja nám að nýju í 

Menntastoðum. Eflaust mætti segja að þetta fyrsta skref þeirra, að hefja nám að 

nýju, beri með sér hugrekki. Hugrakkur einstaklingur býr yfir löngun til að gera 

eitthvað. Hann hefur þor til að taka áhættu og stekkur yfir hindranir (Gunnar 

Hersveinn, 2005). Mikilvægt er að koma í veg fyrir að þessir hugrökku nemendur 

hverfi aftur út af menntabrautinni og því getur hópráðgjöf skipt sköpum.  

Hópráðgjöf hefur verið þróuð fyrir nemendur í brotthvarfshættu og þá í formi 

stuðningskerfa. Þau kerfi sem hafa verið notuð hér á landi með góðum árangri eru 

til dæmis:  SÖÁ (Sjálfstæði-Öryggi-Árangur) og WATCH (e. What alternitves? – 

thinking – coping – hoping). WATCH stuðningskerfið er afurð evrópska Leónardó 

samstarfsverkefnisins Spiderweb (e. Support Programme in Development 

Represented on the WEB). Markmið WATCH stuðningskerfis er að styðja og 

styrkja nemendur í brotthvarfshættu. Lögð er áhersla á nokkra lykilþætti og er 

WATCH sett upp með 15 skipti, klukkustund í senn. Hópráðgjafi getur valið 

áhersluþætti eftir samsetningu þess hóps sem unnið er með (Anna Sigurðardóttir, 

Björg Birgisdóttir og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2004).     

Menntastoðir er námsleið sem stendur einstaklingum til boða hjá Mími-

símenntun og er ætluð nemendum sem hyggja á frekara nám í frumgreinadeildum 

Háskólans í Reykjavík, Háskólans á Bifröst eða á Háskólabrú Keilis. Námstíminn í 

Menntastoðum er frá sex til tólf mánuðum og nám í frumgreinadeildum er eitt til 

tvö ár (Háskólinn á Bifröst, e.d.; Háskólinn í Reykjavík, e.d.-a; Keilir, e.d.-a; 

Mímir, e.d.-c). Inntökuskilyrði í Háskólbrú Keilis er að hafa lokið 70 einingum í 

framhaldsskóla, þar af sex einingum í stærðfræði, íslensku og ensku (Keilir, e.d.-b).  

Menntastoðir geta því stytt námstíma nemenda um tvö til þrjú ár miðað við að 

fara stúdentsprófsleiðina og því um töluverða hraðferð að ræða. Sumir nemendur í 

Menntastoðum, hafa farið í Grunnmenntaskólann sem er önnur námsleið hjá Mími-

símenntun til að undirbúa sig enn frekar. Markmið Grunnmenntaskólans er að 

stuðla að jákvæðu viðhorfi nemenda og lögð er áhersla á að efla sjálfstraust 

nemenda til áframhaldandi náms (Mímir, e.d.-a).  
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Umsækjanda er boðið í viðtal af náms- og starfsráðgjafa Mímis-símenntunar, 

því huga þarf að nokkrum þáttum. Náms- og starfsráðgjafar átta sig á því hvernig 

veita skal ráðgjöf til einstaklings sem hefur litla trú á eigin getu, til dæmis með því 

að vera vakandi yfir persónugerð hans. Áður en ráðgjöf er veitt í fyrsta skipti, eru 

oft tekin viðtöl til að fá bakgrunnsupplýsingar (Bullock, Andrews og Buzetta, 

2011). Flestir umsækjendur Menntastoða hafa áður komið í viðtal til náms- og 

starfsráðgjafa, til að fá upplýsingar um leiðsögn varðandi nám. Með þessu móti 

getur náms- og starfsráðgjafi undirbúið viðtal með vitneskju um hvaða persónugerð 

einstaklingurinn hefur að geyma (Bullock o.fl., 2011). Þetta er gert til að draga úr 

líkum á brotthvarfi nemenda úr Menntastoðum. 

Brotthvarf nemenda hefur lengi verið áhyggjuefni yfirvalda. Það er ekki 

einungis vandamál skólayfirvalda heldur er brotthvarf heilbrigðis- og félagslegt 

vandamál, sem er kostnaðarsamt bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Ástæður 

fyrir brotthvarfi geta verið margar og oft talað um það sem ferli frekar en atburð 

(Björg Birgisdóttir, 2003; Menntamálaráðuneyti, 2010). 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort hópráðgjöf fyrir nemendur í 

Menntastoðum geti haft áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust. Leitast er við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er árangur hópráðgjafar fyrir nemendur í 

Menntastoðum? Hver er ávinningur þátttakenda sem fá fræðslu um sjálfsþekkingu, 

námsmarkmið, líðan og trú á eigin getu í formi hópráðgjafar? Hvernig meta 

nemendur í Menntastoðum styrkleika sína við breytingar á náms- og starfsferli? 

Til að átta sig á starfsþróun á náms- og starfsferli einstaklings er stuðst við 

kenningar sem leitast við að lýsa og útskýra þróun ferlis frá mismunandi 

sjónarhornum. Starfsþróunarkenningar taka mið af hugsun einstaklings um nám og 

störf og þær breytingar sem verða (Sharf, 2010).   

Hér á eftir verður fjallað um helstu starfsþróunarkenningar sem verða til 

hliðsjónar í rannsókn minni. Fjallað er stuttlega um brotthvarf og grundvallarþætti 

hópráðgjafar og WATCH stuðningskerfið útskýrt. Að lokum verður farið yfir 

Menntastoðir, skipulag og námsskrá.  
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Starfsþróunarkenningar 

Starfsferilsþróunarkenningar Mark Savickas og Donald Super verða til 

hliðsjónar í rannsókninni þar sem þeir hafa hvor um sig lagt fram hugtök sem skipta 

máli um þróun náms- og starfsferils.   

Kenning Mark Savickas um hugsmíð starfsferilsins (e. career construction 

theory) er skyld póstmódernískum kenningum en kennismiðir þeirra trúa því að 

einstaklingar smíði eigin raunveruleika eða sannleika og að enginn einn sannleikur 

sé réttur (Sharf, 2010). Savickas gengur út frá þeirri hugmynd að einstaklingurinn 

smíði sinn eigin starfsferil með því að gera störf og verkefni merkingabær. Starfið 

þarf að hafa merkingu fyrir einstaklinginn og gefa honum tækifæri til að nýta 

hæfileika sína og njóta sín í starfi. Savickas heldur því fram að einstaklingar dragi 

lærdóm af starfsreynslu sinni og gefi henni merkingu (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009).  

Samkvæmt kenningunni snýr aðlögunarhæfni (e. adaptability) að því hvernig 

einstaklingnum tekst að aðlagast breytingum á starfsferli (Sharf, 2010). Í grein 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðrúnar Birnu Kjartansdóttur frá 2009 er 

aðlögunarhæfni skilgreind sem „sálfélagslegt ferli þar sem skipt er um kúrs (e. self-

regulation) þegar þörf er á að lagast að breytingum sem verða vegna 

þroskabreytinga, starfsáfalla eða umbreytinga á starfsferli“. 

Savickas sækir hugmyndir sínar til eldri kennismiða eins og Donald Super um 

þróun starfsferils sem ævilangt ferli og John Holland um starfsmannagerðir 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir 2012; Sharf, 2010). Einnig 

hefur Savickas nýtt sér hugmyndir um lífshlutverkin úr kenningu Alfred Adler 

(Sharf, 2010). Þannig hefur hann nýtt sér það sem honum finnst áhugavert hjá eldri 

kennismiðum og byggt ofan á kenningar þeirra. 

Að mati Savickas telur hann mikilvægt að einstaklingar nái að laga sig að (e. 

adaptation) því umhverfi sem þeir búa í og þeim atburðum (e. events) sem þeir 

þurfa að horfast í augu við. Hann segir aðlögunina hafa meira vægi en ákveðin 

lífsskeið (e. stages) eða þroski (e. maturity). Starfsferill snýst um breytingar sem eru 

einnig í samræmi við kenningar Super (Sharf, 2010).  

Samkvæmt Savickas er aðlögunarhæfni mikilvæg hugsmíð þegar tekist er á við 

breytingar. Hún veltur einnig á því hvernig einstaklingur færir saman innri þarfir, 

eins og áhugasvið og tækifæri í framtíðinni og hvernig hann vinnur að markmiðum 
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á starfsferli. Ef vel tekst til verður afleiðingin ánægja, árangur og vellíðan en veltur 

einnig á sveigjanleika (e. readiness) einstaklingsins. Aðlögunarhæfnin veltur einnig 

á vilja til að mæta þeim verkefnum sem á vegi hans verða, auk bjargráða (e. 

resources) einstaklingsins svo sem sjálfsstjórn og félagslegum stuðningi (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir 2012; Savickas, 2005; Savickas o.fl., 

2009; Sharf, 2010).  
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Tafla 1 sýnir fjórar víddir Savickas um aðlögunarhæfninni sem hann nefnir: 

umhugsun (e. concern), stjórn (e. control), forvitni (e. curiosity) og  sjálfstraust (e. 

confidence) (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2012; Savickas, 2005). 

Tafla 1. Víddir Savickas 

 

Þessar víddir útskýra hversu tilbúnir (e. readiness)  einstaklingar eru til að takast 

á við núverandi verkefni og kröfur sem gerðar eru til þeirra til að ná tökum á þeim 

verkefnum sem þeir þurfa að fást við (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna 

•Umhugsun um framtíð í starfi er mikilvæg því það skiptir máli að búa sig vel 
undir framtíðina. Framtíðin verður raunverulegri þegar starfsferill er rifjaður 
upp. Til að vera vel undirbúinn er viðmót bjartsýninnar mikilvæg þar sem hún 
ýtir undir um það sem koma skal. Allt hefst á umhugsuninni. Skortur á 
umhugsun er skeytingarleysi (e. career indifference) um starfsferilinn. 

Umhugsun 

•Þessi vídd snýst um að að trúa því að maður hafi stjórn á aðgerðum (e. actions) 
og á því hvað maður vill taka sér fyrir hendur. Hér er ekki átt við að hafa stjórn á 
fólki heldur að velja og bera ábyrgð á því hvernig starfsferil maður býr sér til. 
Stjórn felur í sér sjálfsaga, samviskusemi, varkárni, skipulag og ákveðni í að 
ráða við þroskatengd verkefni í námi eða starfi. Hér aflar einstaklingur 
þekkingar um störf sem koma til greina og lögð áhersla að hann beri ábyrgð á 
ákvörðunum og framkvæmdum á eigin starfsferli. Ef einstaklingur skortir stjórn 
á sjálfum sér, kemur það oft fram sem óákveðni til dæmis frestunarárátta, óreiða 
eða hvatvísi  

Stjórn 

•Með stjórninni kemur frumkvæðið til að rannsaka störfin sem koma til greina 
sem framtíðarstörf. Forvitnin á starfsferli skiptist í leit að meiri sjálfsskilningi og 
skapar þekkingu um starfsvettvanginn sem höfðar til einstaklings. Einstaklingar 
sem hafa kannað umhverfi sem þeir þekkja lítið til, hafa öðlast frekari þekkingu 
um eigin áhuga, hæfni og gildi. Einnig styrkist vitundin um þær kröfur sem 
atvinnulífið gerir og þær siðvenjur sem þar tíðkast. Skortur á forvitni getur 
skapað óraunsæjar hugmyndir um atvinnulífið og ónákvæma mynd af eigin 
stöðu. 

Forvitni 

•Síðasta víddin er um sjálfstraust (e. confidence) og trú á eigin getu (e. self-
efficacy) sem einstaklingar þurfa til að fylgja eigin áhuga. Einstaklingur með 
sjálfstraust trúir því að honum takist að standa sig vel að því að velja sér 
vettvang í námi og starfi. Sjálfstraust snýst einnig um að hafa þá hæfni til að 
leysa vandamál hins daglega lífs og í yfirfæra hana. Þegar vel gengur að leysa 
verkefni í skóla og á heimli getur sú reynsla orðið hvating til að prófa nýja hluti 
sem tengjast störfum og starfsferli. Vandamál standa oft í vegi fyrir náms- og 
starfsvali og stundum þarf að gera málamiðlanir milli langana og veruleikans 
með sátt. Það er nauðsynlegt fyrir þá sem eru að ganga í gegnum það ferli að 
sækja um starf, að hafa gott sjálfstraust. Skortur á sjálfstrausti getur hindrað 
einstaklinga í að ná markmiðum sínum eða að láta drauma sína rætast. 

Sjálfstraust 
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Kjartansdóttir, 2009; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2012; 

Savickas, 2005). 

Í starfsferilsþróunarkenningu (e. career development theory) Super er fjallað um 

fimm lífsstig (e. life stages) á náms- og starfsferli einstaklings. Á hverju stigi eru 

verkefni sem einstaklingur þarf að leysa til að þroskast frekar. Fyrsta stigið nefnist 

vaxtastig (e. growth) og er á aldrinum 0 - 14 ára, og á því stigi skipta áhrif foreldra 

og skólinn miklu máli fyrir barnið. Að mati Super er sjálfsmyndin (e. self-concept) 

mikilvæg sem mótast á vaxtastigi. Super leggur áherslu á að einstaklingar skoði og 

læri að hlusta á sjálfan sig auk þess að stjórna sér. Þegar einstaklingar hafa teiknað 

upp sína sjálfsmynd og lært að skilja hana geta þeir heimfært hana yfir á nám og 

störf. Stig tvö, könnun (e. exploration), varir frá 15-24 ára þar sem einstaklingur 

kannar tengsl milli sjálfsins og starfs. Stig þrjú, staðfesting (e. establishment), varir 

frá 25-44 ára, þar sem að einstaklingur byggir upp starfsferil og reynslu (Sharf, 

2010). Hér getur einstaklingur fundið sér viðeigandi svið og hugað að framtíðinni 

(Super og Crites, 1962). Stig fjögur, viðhald (e. maintenance) varir frá 45-64 ára og 

þá er einstaklingur að viðhalda eða sækja á ný mið. Hér er þá átt við í starfi eða að 

sækja sér endurmenntun til að standast samkeppni á vinnumarkaði.  Síðasta stig í 

kenningu Super er starfslok (e. disengagement) og er frá 65 ára. Hér er einstaklingur 

að skipuleggja og undirbúa starfslokin. Fæstir fylgja lífsstigunum í réttri röð og 

algengt er að einstaklingur flakki milli stiga og getur það gerst oft á lífsleiðinni 

(Sharf, 2010).  

Trú á eigin getu 

Hugræna félagsnámskenningin (e. social cognitive theory) fjallar meðal annars 

um hugtakið trú á eigin getu. Þegar talað er um litla eða mikla trú á eigin getu, er átt 

við þá trú sem einstaklingur hefur á sjálfum sér og eigin færni á ólíkum sviðum. 

Þeir sem hafa mikla trú á eigin getu takast frekar á við krefjandi verkefni og gefast 

síður upp þegar á móti blæs (Locke og Latham, 2002). Til að takast á við flóknar 

ákvarðanir varðandi nám og störf þarf gott sjálfstraust til að komast yfir þær 

hindranir sem á vegi verða. Trú á eigin getu felst í því hversu vel einstaklingurinn 

treystir sér til að leysa ákveðið verkefni auk þess að vera undirstaða hvatningar. Trú 

á eigin getu hefur áhrif á það hvað einstaklingur velur sér að gera og hvaða 

fyrirmyndir hann velur (Bandura, 1977).  
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Námsmenn leggja sig fram við verkefni, því þeir hafa trú á góðum árangri. Trú á 

eigin getu tengist einnig þeim tíma námsmanns, sem fer í að vinna verkefni og mikil 

trú á eigin getu tengist góðum námsárangri (Bembenutty, 2011). Lögð er áhersla á 

samspil hegðunar, umhverfis og starfsemi hugans sem lykilatriði í þroska (Bandura, 

1977). Sjálfsálit einstaklings tengist námsgengi í grunn- og framhaldsskóla (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002) og geta einstaklings og trú hans á 

eigin færni hefur áhrif á hvort honum tekst að ná því markmiði sem hann setur sér 

(Bandura,1977; Lent, 2005). 

Brotthvarf 

Fræðimenn telja að ástæður brotthvarfs úr framhaldsskóla megi rekja til atburða 

og aðstæðna í neðstu bekkjum grunnskóla (Fredricks, Blumenfeld og Alison, 2004; 

Menntamálaráðuneyti, 2010). Þegar brotthvarf úr framhaldsskólum á Íslandi er 

skoðað miðað við önnur OECD-ríki er brotthvarf hér á landi úr framhaldsskólum 

30% hærra miðað við önnur OECD lönd (OECD, 2012).  

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal (2002) gerðu rannsókn á 

námsgengi og afstöðu nemenda fæddra 1975 til náms. Niðurstöðurnar sýndu að 

tæplega helmingur nemenda sem hafði hætt í námi taldi að ef þeir hefðu lokið 

framhaldsskóla væri staða þeirra á vinnumarkaði betri. Álíka stór hópur taldi að það 

hefði ekki breytt neinu. Meira en helmingur þeirra sem hætti námi taldi erfitt að 

hefja nám á ný. Samkvæmt sömu rannsókn kom í ljós að meiri líkur eru á að 

nemandi flosni upp úr námi ef misræmi er á milli þess sem hann vill læra og þess 

sem foreldrarnir vilja að hann læri. Eins hefur verið áhersla á bóknám í stað 

verknáms í samfélaginu og því fer meirihluti nemenda í bóknám. 

Eins og áður hefur komið fram eru ástæður brotthvarfs margar. Í yfirlitsgrein 

Rumberger og Lim (2008), er fjallað um 203 rannsóknir sem gerðar voru síðustu 25 

ár. Þær sýna að ástæður brotthvarfs er til dæmis lélegur námsárangur, lítill 

metnaður, skuldbinding nemanda við skóla, agavandamál og vinna með námi. 

Ástæður tengjast líka fjölskyldu, samfélagi og skóla. Fjárhagsstaða, stuðningur og 

menntun fjölskyldu og áhrif frá vinum skiptir einnig máli fyrir framvindu 

framhaldsnáms nemenda. Fleiri ástæður má greina svo sem bakgrunn nemenda, 

kyn, þjóðerni, tungumál og fleira. Þrátt fyrir að þessir áhættuþættir tengist innbyrðis 
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er ekki hægt að tala um orsakatengsl. Því fleiri áhættuþættir sem tengjast nemanda 

því meiri líkur eru á að hann hverfi frá námi. 

Hópráðgjöf 

Hópráðgjöf er árangursrík aðferð þar sem ólík viðfangsefni eru til umfjöllunar 

með það að markmiði að aðstoða einstaklinga við að breyta hegðun sinni. Í 

hópráðgjöf er lög áhersla á mismunandi þætti til að ráða bót á ákveðnu vandamáli. 

Hópráðgjöf getur verið af ýmsum toga og sett upp fyrir stutt eða langt tímabil. 

Skólar nýta sér hópastarf og eru slíkum hópum sett ákveðin tímamörk og nákvæm 

markmið (Corey, Corey og Corey, 2010).  

Í hópráðgjöf aðstoðar ráðgjafi þátttakendur við að öðlast færni og takast á við 

þær aðstæður sem skapast. Hann aðstoðar þá einnig við að breyta og/eða draga úr 

undirliggjandi þáttum til að falla ekki aftur í sama farið (Moorey, 2002).  

Hópráðgjöf hefur verið stunduð í grunn- og framhaldsskólum víða á landinu. 

Auk þess geta nemendur í háskólum sótt ýmis námskeið sem taka á ýmsum þáttum 

svo sem sjálfstyrkingu, námstækni og prófkvíða (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-b; 

Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, e.d.). Vert er að taka fram,  að 

háskólanemendur sýna þessum námskeiðum sjálfir áhuga. Í grunn- og 

framhaldsskólum er oftar en ekki skimað eftir nemendum, sem þurfa á 

einhverskonar stuðningi að halda, og þeim þá boðin þátttaka.  

Í yfirlistgrein Brown og Ryan Krane (2000) eru dregin fram þau inngrip sem 

hafa mestu áhrif í starfsráðgjöf. Þau settu fram þá tilgátu á að neðantöldu inngrip 

hafa sterk áhrif í starfsráðgjöf. Inngripin eru:  

 Skriflegar æfingar (e. written exercises) 

o Hér er átt æfingar, til dæmis um hugsanir og tilfinningar varðandi þróun 

á starfsferli. Hjálpa einstaklingum að viðhalda markmiðum. Inngrip hafa 

frekari áhrif ef æfingar eru skriflegar. 

 Einstaklingsráðgjöf og endurgjöf (e. individualized interpretations and 

feedback) 

o Hér er til dæmis átt við túlkun á mælitæki sem getur verið í 

einstaklings- eða hópráðgjöf. 

 Upplýsingaleit um nám og störf (e. information on the world of work) 
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o Þessi þáttur felst í samvinnu á milli ráðþega og ráðgjafa um 

upplýsingaleit um nám og störf 

 Fyrirmyndir (e. modeling) 

o Þegar einstaklingur hefur unnið bug á vanda og miðlar reynslunni til 

ráðþega.  

 Byggja upp stuðning (e. attention to building support) 

o Það skiptir máli að ráðþegar hafi stuðning frá til dæmis foreldrum. 

 

Mat á aðferðum í náms- og starfsráðgjöf sýna að ef einhverjir af þessum þáttum 

er notaður eykst árangurinn. Niðurstöður rannsókna benda til þess að 

einstaklingsráðgjöf hefur meiri áhrif en krefst meira fjármagns miðað við 

hópráðgjöf (Brown og Ryan Krane, 2000; Oliver og Spokane, 1988) 

Irvin D. Yalom (2005) veltir fyrir sér þeirri spurning hvernig hópráðgjöf geti 

hjálpað einstaklingum og hvernig hægt sé að meta slíkt. Yalom fjallar um þá 

grundvallarþætti (e. curative factors) í hópráðgjöf sem gætu hjálpað einstaklingi að 

vaxa og átta sig á sjálfum sér. Þessir þættir eru: að skapa von og jákvæðar væntingar 

(e. installation of hope), að vera hluti af alheiminum (e. universality), að miðla 

upplýsingum (e. imparting information), að gefa af sér (e. altruism), leiðrétt 

hlutverk (e. the corrective recapitulation of the primary group), aukin félagsþroski 

(e. development of socializing techniques), að líkja eftir (e. imitative behavior), læra 

hver af öðru (e. interpersonal learning), að tilheyra hópnum (e. group cohesiveness) 

og árekstrar (e. catharsis). Yalom telur þættina læra hver af öðrum og að tilheyra 

hópnum, skipta veigamiklu máli. Bandura var sammála því að hægt væri að breyta 

hegðun með styrkingu. Með rannsóknum sínum sýndi hann fram á að einstaklingur 

getur lært nánast alla hegðun án þess að upplifa beina styrkingu. Hægt er að læra 

nýja hegðun með því að fylgjast með öðrum og sjá hvaða afleiðingar hún hefur fyrir 

þá í gegnum óbeina skilyrðingu (e. vicarious learning). Þá er lærða viðbragðið 

hvorki kallað fram með skilyrtu áreiti né styrkt. Með rannsóknum sínum lagði 

Bandura fyrst í stað mikla áherslu á það sem við lærum með því að fylgjast með 

öðrum. Hann taldi að fólk fylgdist oft með hegðun annarra og tæki hana síðan upp 

(Bandura, 1977). 

Sum vandamál einstaklinga, sem taka þátt í hópráðgjöf, eru vegna erfiðleika við 

að mynda samband við aðra. Þeir telja oft að þeirra eigin vandamál séu einstök og 
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fáir möguleikar séu til að breyta eigin hegðun. Það má segja að hópráðgjöf sé 

einskonar vettvangur þar sem einstaklingar finna að þeir eru ekki einir og að von er 

til staðar (Corey o. fl. 2010).  

Sá sem trúir því fyrirfram að hann ráði við ákveðið verkefni gefst síður upp,    

einbeitir sér betur auk þess að leggja meira á sig. Nemandi með góða sjálfsstjórn 

hagar sér á agaðan hátt við vissar aðstæður en ekki endilega í öðrum (Snowman, 

McCown og Biehler, 2009). Þar skiptir geta einstaklings og trú hans á eigin færni, 

máli varðandi það hvort honum takist að ná því sem hann óskar eftir. Sumir trúa því 

að þeir geti náð ákveðnari niðurstöðu en ekki víst hvort þeir geti framkvæmt 

verknaðinn (Bandura, 1977). Einstaklingar með trú á eigin getu eru líklegri til að ná 

settum markmiðum en þeir sem hafa litla trú á eigin getu. Að setja sér markmið 

eykur trú á eigin getu því það er skilyrðislaus túlkun á þeirri trú ef markmið næst 

(Locke og Latham, 2002).  

Heildstæð nálgun í náms- og starfsráðgjöf (e. Cognitive Information Processing 

Approach) byggir á tveimur hugrænum kenningum og gengur út á að meta hvernig 

hugsanir koma í veg fyrir að einstaklingur geti tekið ákvörðun varðandi nám eða 

starf (Sampson, Reardon, Peterson og Lenz, 2004). Einstaklingurinn þarf að hafa 

góða sjálfsþekkingu, og færni til að taka ákvarðanir og framkvæma (Sharf, 2010).  

Sampson o.fl. (2004) miða þessa færni við námsstig, frá leikskóla, grunnskóla, 

framhaldsskóla og síðast fullorðinna. Þetta eru þættir um sjálfsþekkingu, könnun á 

náms- og starfsferli og skipulagningu náms- og starfsferils sem eru mikilvægir 

þegar kemur að ákvörðun um nám og/eða starf.   

Sjálfsþekking fullorðinna er færnin til að viðhalda jákvæðri sjálfsmynd og 

áhrifaríkri hegðun og hafa skilning á þróun breytinga. Færnin í könnun á náms- og 

starfsferli er að hefja og taka þátt í námi, starfi og endurmenntun. Auk þess að finna 

og meta upplýsingar um störf, leita og viðhalda færni í að breyta um starf og 

skipuleggja náms- og starfsferil sinn (Sampson o.fl. 2004).  

Eflaust má segja að einn mikilvægasti þátturinn í fari mannsins sé hæfileikinn til 

að sýna sjálfstjórn og öguð vinnubrögð (Zimmerman, 2005). Sjálflægur áhugi 

gengur út á að viðfangsefnið ber umbunina í sjálfu sér eins og að njóta þess að finna 

hvernig við erum að ná valdi á viðfangsefninu, að verða hæfari og sjálfstæðari 

(Woolfolk, 2007).  
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Stuðningskerfið WATCH  

WATCH stuðningskerfið er afurð evrópska Leónardó samstarfsverkefnisins 

SPIDERWEB sem var samstarfsverkefni aðila sem tengjast menntamálum víðs 

vegar í Evrópu. Markmið SPIDERWEB voru fyrst og fremst þau að þróa 

skimunartæki fyrir náms- og starfsráðgjafa til að finna nemendur innan 

skólakerfisins sem líklegir eru að hætta í námi. Einnig að þróa ráðgjafa- og 

stuðningskerfi fyrir þá sem standa á tímamótum varðandi nám sitt og framtíð (Anna 

Sigurðardóttir og fl., 2004).  

WATCH stuðningskerfið hefur verið aðlagað mismunandi aðstæðum og 

mismunandi samfélögum og prófað á Íslandi, Írlandi og í Slóvakíu (Anna 

Sigurðardóttir og fl., 2004). Í Bandaríkjunum hafa stuðningskerfi skilað góðum 

árangri og voru höfð til hliðsjónar þegar kom að þróun stuðningskerfa hér á landi 

(Anna Sigurðardóttir og fl., 2004; Björg Birgisdóttir, 2003). Eitt af þeim 

stuðningskerfum er kallað Sjálfstæði-Öryggi-Árangur (SÖÁ) og er hugsað fyrir 

nemendur á öllum skólastigum. Það hefur verið prófað í um 70 skólum hér á landi 

(Björg Birgisdóttir, 2003). WATCH stuðningskerfið er byggt á hugmyndafræði 

SÖÁ og var lagt til grundvallar í upphafi (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004) og eru 

sömu höfundar að baki þess.  

Markmið WATCH stuðningskerfisins er að styðja nemendur í brotthvarfshættu 

og veita þeim styrk. Til þess er lögð áhersla á nokkra lykilþætti og WATCH 

stuðningskerfið samanstendur af 15 hópráðgjafastundum en hópráðgjafi (e. 

facilitator) getur valið áhersluþætti eftir samsetningu þess hóps sem unnið er með 

hverju sinni (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004). Lykilþættir skipta máli varðandi 

árangur í námi og starfi, auk þess að auka sjálfsþekkingu einstaklings og kenna þá 

færni sem til þarf til að taka ákvarðanir. Í hverri hópráðgjafastund er unnið með 

ákveðið viðfangsefni. Við þróun WATCH stuðningskerfisins voru viðfangsefnin 

unnin með hag nemenda í huga, til að geta hjálpað þeim að koma sér vel áfram í 

lífinu. WATCH stuðningskerfið miðar að því að veita nemendum stuðning þegar 

þeir standa á ákveðnum tímapunkti í lífi sínu. Þar getur verið um að ræða  nýtt 

umhverfi til dæmis að byrja í nýjum skóla eða vera að hefja nám að nýju. WATCH 

stuðningskerfið auðveldar nemendum að setja sér raunhæf markmið, læra að þekkja 

sjálfa sig, átta sig á eigin styrkleikum og læra skipulögð vinnubrögð (Anna 

Sigurðardóttir og fl., 2004).   
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Eins og fram hefur komið þá er WATCH stuðningskerfið lagt upp með 15 

hópráðgjafastundum, auk þess að bjóða upp á eftirfylgni. Til að mynda hóp er 

mikilvægt að finna þá þátttakendur sem þurfa á stuðningi að halda. Hámarksfjöldi 

er 6-10 þátttakendur. Fyrir stuðningshóp WATCH, þar sem markmiðin eru skýr er 

auðvelt að velja þátttakendur (Yalom, 2005). Í hópráðgjöf eru mismörg verkefni 

leyst og fer það eftir eðli viðfangsefnis hverrar hópráðgjafar fyrir sig. Hver og einn 

hópráðgjafi getur nýtt sér efni á einstaklingsbundinn hátt og þróað hugmyndirnar 

áfram (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004). 

Rannsakandi sótti námskeið hjá Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands (NSHÍ), 

Sjálfstyrking í námi og nýtti sér sumt þaðan til að þróa hópráðgjöfina. Á    

námskeiðiðinu Sjálfstyrking í námi var farið í ýmsa þætti. Markmiðið var að efla 

sjálfsmatið og farið yfir þær hugmyndir sem hver og einn hefur um sjálfan sig, 

eiginleika sína, færni og getu. Áhersla var lögð á að setja sér  raunhæf markmið og 

fylgja þeim eftir auk þess að öðlast jákvæða sýn á sjálfan sig.  

Í WATCH stuðningskerfinu eru tekin fyrir ákveðin viðfangsefni fyrir hverja 

hópráðgjafastund. Hópráðgjafi getur valið hvaða viðfangsefni hentar þeim hópi sem 

unnir er með hverju sinni (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004).  Í töflu 2 er stutt lýsing 

á hverri stund fyrir sig. 

Tafla 2. Skipulag WATCH. 

    

• Markmið hópráðgjafar útskýrð, farið yfir reglur um trúnað, þátttakendur 

kynna sig og setja sér markmið fyrir næstu hópráðgjöf. 

• Efni: Dagskrá, markmiðablöð og spurningalisti um hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fræðsla um 

tímastjórnun. 

• Efni: Tímaáætlun, markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fræðsla um streitu og 

streituvalda.  

• Efni: Lesefni um streitu, markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 
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• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fræðsla um kvíða. 

Umræður um verkefni. 

• Efni: Lesefni um kvíða, ABC líkan, hugsanalisti og markmið sett fyrir næstu 

hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Verkefni lagt fyrir og 

rætt um atriði þess.  

• Efni: Verkefni um frestun og markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Verkefni lagt fyrir og  

rætt saman um niðurstöður.  

• Efni: Lífsstíll og áherslur og markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fræðsla um 

glósutækni.  

• Efni: Sýnishorn um glósutækni og markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Umræður um vináttu.  

• Efni: Verkefni um vináttu og markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

     

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Rætt um styrkleika og 

veikleika. Verkefni lagt fyrir og rætt saman um niðurstöður.  

• Efni: Verkefni um eiginleika og hlutverk í vinahóp. Markmið sett fyrir 

næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Rætt um hreyfingu og 

mataræði. Þátttakendur fylla út matardagbók í viku.  

• Efni: Matardagbók. Markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Þátttakendur vinna í 

tölvustofu og fá lista yfir vefsíður sem eiga við þann hóp sem unnið er með. 
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Til dæmis síður um nám.  

• Efni: Markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Þátttakendur hjálpast 

að við að finna lausn á vandamáli með hópráðgjafa.  

• Efni: Verkefnið leysum vandann. Markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Þátttakendur vinna 

saman að verkefni um sjálfsmynd. Umræður um árangur í námi og um leiðir 

til að bæta sjálfsmynd.  

• Efni: Markmið sett fyrir næstu hópráðgjöf. 

    

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Umræður um framtíð 

þátttakenda. 

• Efni: Veitingar, allt efni saman í möppu og spurningalisti um hópráðgjöf. 

   

• Farið yfir markmiðin og framtíðarmarkmið. 

• Efni: Veitingar og viðurkenningarskjal.  

Menntastoðir 

Nemendur í Menntastoðum standa misvel námslega og hafa sumir neikvæða 

sögu af námsferli sínum. Margir hverjir eru óöruggir að hefja nám að nýju, eru með 

lítið sjálfstraust og litla trú á eigin getu. Það má segja að þeir hafi orðið fyrir 

breytingum á starfsferli sínum til dæmis að verða fyrir atvinnumissi. Þeir horfast í 

augu við þann atburð og velta fyrir sér spurningunni, hvað vil ég gera? Og   aðlaga 

sig með því að fara í nám.  

Til að sækja um í Menntastoðum þarf umsækjandi að vera 23 ára eða eldri. Það 

mætti því flokka nemendur í Menntastoðum á lífstig þrjú, samkvæmt kenningu 

Super. Þeir hafa fundið sér viðeigandi svið og eru að huga að framtíðinn og byggja 

upp reynslu sína til dæmis með því að hefja nám að nýju (Sharf, 2010; Super og 

Crites, 1962).  
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Mímir-símenntun er einkahlutafélag með þjónustusamning við Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins (FA). Helsta hlutverk Mímis-símenntunnar er að veita einstaklingum 

með stutta skólagöngu tækifæri til náms og standa að þróun og nýsköpun í 

námskeiðagerð fyrir þann markhóp. Einnig er það markmið að veita 

fjölmenningarlega fræðslu til Íslendinga og innflytjenda, halda fjölbreytt 

tungumála- og frístundanámskeið og að veita fólki á vinnumarkaði náms- og 

starfsráðgjöf (Mímir, e.d.-b).  

Menntastoðir er námsleið, unnin í samstarfi við FA og Keili. Árið 2010 tóku 

gildi Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010, sem urðu til þess að opna leiðir, svo 

nám utan formlega kerfisins fáist metið sem hluti af formlegu framhaldsskólanámi. 

Lögin veita einstaklingum með stutta formlega skólagöngu að baki, frekari tækifæri 

til náms. FA notast við þrjár skilgreiningar á námi og menntun sem eru: Formlegt 

nám sú færni sem aflað er í formlegu skólakerfi og viðurkennd með útskrift eða 

prófskírteinum frá formlegum skólayfirvöldum,  óformlegt nám sú færni sem aflað 

er í námi utan skólakerfis, til dæmis hjá símenntunarmiðstöðvum sem oft er staðfest 

með skírteini eða viðurkenningu, formlaust nám sú færni sem einstaklingur hefur 

öðlast í gegnum daglegar athafnir tengdar starfi, fjölskyldu eða frítíma 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a). Menntastoðir er meðal þeirra námsleiða 

sem flokkast sem óformlegt nám þar sem hún er metin til áframhaldandi náms við 

frumgreinadeildir háskólanna.  

Í viðtali umsækjanda og náms- og starfsráðgjafa er farið vel yfir námsferil 

umsækjanda til að ganga úr skugga um hvort hann sé tilbúinn í slíka hraðferð sem 

þessi leið býður upp á, því eins og fyrr segir, jafnast Menntastoðir á við tvö til þrjú 

ár í framhaldsskóla. Ef grunur leikur á að umsækjandi eigi erfiðan námsferil að 

baki, leggur náms- og starfsráðgjafi til aðrar námsleiðir, svo sem 

Grunnmenntaskólann. Markmið Grunnmenntaskólans er að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi nemenda og lögð er áhersla á að nemendur efli sjálfstraust sitt, en litið er á 

það sem grunn áframhaldandi náms. Grunnmenntaskólinn er 300 kennslustundir og 

er hægt að velja um dag- eða kvöldnám (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2009; 

Mímir, e.d.-a).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Eydísar Kötlu Guðmundsdóttur (2012) um 

þróun náms- og starfsferils nemenda í Grunnmenntaskólanum höfðu 54% þeirra 
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nemenda sem luku námi Grunnmenntaskólans, haldið áfram í námi og af þeim eru 

15,4% sem farið hafa í Menntastoðir.  

Umsækjandi vegur og metur sjálfur hvora leiðina hann velur, en hlutverk náms- 

og starfsráðgjafa með þessu viðtali er að fá hann til að skoða eigin hugsanir og 

tilfinningar, til að nálgast þá niðurstöðu sem er honum fyrir bestu eða hvað hann 

ætlar sér (Corey, 2009). 

Í upphafi náms í Menntastoðum, meta námsmenn þekkingu sína, leikni og færni. 

Markmið með því sjálfsmati er að auðvelda námsmönnum undirbúning náms og 

námsáætlunar og að sækjast eftir námsárangri (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

2011). Niðurstöðurnar eru einnig hafðar til hliðsjónar til að raða nemendum í bekki 

og þá út frá því hversu hátt eða lágt þeir meta sig. Samkvæmt samtali við 

verkefnastjóra Menntastoða, Anney Þorvaldsdóttur, var hugsunin að mæta 

nemendum sem væru staddir á svipuðum stað námslega. Stefnt er að því að breyta 

þessu fyrirkomulagi því nemendur hafa fengið á tilfinninguna að þeir hafi einhvern 

veginn verið dregnir í dilka. Sú tilfinning hefur ekki jákvæð áhrif á nemendur 

námslega séð. Nemendur í Menntastoðum eru misjafnir og hafa misjafna reynslu úr 

skóla. Anney segir líka að alltaf sé eitthvað um brotthvarf úr Menntastoðum. 

Nemendur dragast aftur úr í stærðfræði af einhverjum ástæðum og ná sér ekki aftur 

á strik. Einnig eiga nemendur það til að telja sig hafa góðan grunn en svo kemur 

annað í ljós þegar á reynir. Nemendur í Menntastoðum standa misvel að vígi 

námslega og hafa sumir lokið einingum í framhaldsskóla og aðrir lokið 

Grunnmenntaskólanum. Sumir byrja í Menntastoðum og hafa einungis 

grunnskólapróf, þar sem þeir sáu sér ekki fært að halda áfram námi á sínum tíma. 

Þeir hafa metið sjálfa sig sterka námsmenn, líkt og náms- og starfsráðgjafi hefur 

gert eftir viðtal.  

Vorið 2013 eru tveir bekkir í staðnámi og verður talað um bekk D og bekk E hér 

eftir. Í bekk D eru 18 nemendur og bekk E eru 13 nemendur. Þeim nemendur sem 

höfðu lægra sjálfsmat var raðað í bekk E og má því segja að þar séu nemendur sem 

þurfa frekar á stuðningi að halda og því var leitast eftir þátttakendum úr þeim bekk. 

Menntastoðir samanstanda af 660 kennslustundir og byggjast á eftirfarandi 

námsþáttum:  
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Tafla 3. Skipulag Menntastoða.  

Námsþáttur Kennslustundir 

Kynning, mat og námstækni 50 

Íslenska 130 

Erlend tungumál 180 

Stærðfræði 185 

Bókfærsla 60 

Tölvu- og upplýsingatækni 50 

Mat á námi og námsleið 50 

Samtals 660 

Námsþættir í Menntastoðum taka á ákveðnum lykilfærniþáttum en sú færni er 

skilgreind sem blanda þekkingar, leikni og viðhorfa. Hér er átt við:  

 Námsfærni 

 Læsi, tjáning og samskipti á íslensku 

 Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum 

 Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2011).  

Undir námsþáttinn kynning, mat og námstækni koma eftirfarandi undirþættir: 

 Kynning. Farið er nánar yfir dagskrá námsins, uppbyggingu þess og 

skipulag. Einnig eru námsmenn virkjaðir í kynningaraðferðum með 

það markmið að losa um spennu og fá þá til að kynnast. 

 Lærdómsmat. Að fá nemendur til að setja sér áfanga- og 

lokamarkmið fyrir námið sitt. 

 Námstækni og námsáætlun. Að fá nemendur til að finna þá 

námstækni og námsaðferðir sem eiga vel við.   

 Sjálfsþekking, sjálfstyrking og samskipti. Að fá nemendur til að 

auka sjálfstraust sitt og færni í að tjá sig í hópnum. Einnig er lögð 

áhersla á að hlusta, gagnrýna og að taka við gagnrýni. 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2011).  
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Bandura útskýrir hvernig námsárangur hefur gagnkvæm áhrif út frá þremur 

þáttum sem eru: umhverfislægir, atferlislægir og persónulægir. Persónulægir 

eiginleikar (e. personal characteristics) eru helst þeir hugrænu og tilfinningalegu, 

hvernig okkur líður og þekking á eigin hugarstarfsemi. Einnig þekking á því 

hvernig við skipuleggjum okkur og fylgjumst með. Til að takast á við verkefni 

skiptir trúin á eigin getu máli. Atferlislægu þættirnir (e. behavior) eins og 

námshættir í skólanum, hversu vel glósað er í tíma og hvatning skipta einnig máli. 

Umhverfislægu þættirnir (e. environment) eru félagsfærnin og fjölskyldan. 

Umhverfið styrkir og refsar eða öllu heldur fyrirmyndirnar sem eru afleiðing ýmis 

konar hegðunar (Bandura, 1977; Snowman, McCown og Biehler, 2009). 

Nemendum í Menntastoðum stendur til boða að skrá sig á örnámskeið þar sem 

þeir geta fengið fræðslu um til dæmis ADHD, lesblindu og fleira. Námskeiðin eru 

kynnt í upphafi námsins auk þess er send tilkynning um örnámskeiðin. Hvert 

örnámskeiðið er haldið er háð því hversu margir skrá sig.  

Rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort hópráðgjöf fyrir nemendur í 

Menntastoðum, hafi áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust. Kenningar um 

starfsferilþróun gefa okkur hugtök til að skilja þau fyrirbæri sem hafa áhrif á þessa 

þróun. Savickas telur að einstaklingurinn smíði sinn eigin starfsferil með því að 

gera störf og verkefni merkingabær (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðrún Birna 

Kjartansdóttir, 2009). Samkvæmt Super eru verkefni á hverju lífsstigi sem 

einstaklingur þarf að leysa til að þroskast. Trú á eigin getu felst í því hversu vel 

einstaklingurinn treystir sér til að leysa ákveðið verkefni auk þess að vera 

undirstaða hvatningar. Í hópráðgjöf er leitast við að hjálpa þáttakendum við að 

öðlast færni og takast á við þær aðstæður sem skapast. Einnig er hún vel til þess 

fallin að styrkja þá til að falla ekki aftur í sama farið, og þá hér í þeirri merkingu að 

halda áfram námi. Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hver er árangur hópráðgjafar fyrir nemendur í Menntastoðum?  

 Hver er ávinningur þátttakenda sem fá fræðslu um sjálfsþekkingu, 

námsmarkmið, líðan og trú á eigin getu í formi hópráðgjafar? 

 Hvernig meta nemendur í Menntastoðum styrkleika sinn við breytingar á 

náms- og starfsferli? 
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Aðferð 

Í þessari rannsókn er markmið að skoða hvort hópráðgjöf fyrir nemendur í 

Menntastoðum geti haft áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust, því er stuðst við aðferð 

tilfellarannsóknar (e. case study). Með aðferð tilfellarannsóknar er verið að öðlast 

skilning á raunverulegu tilfelli og aðstæðum. Efniviður slíkrar rannsóknar er oft 

sprottnn úr reynsluheimi rannsakanda (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Í námi náms- 

og starfsráðgjafa er farið í grunnatriði hópráðgjafar sem vakti áhuga rannsakanda. 

Styrkur tilfellarannsóknar er til dæmis að geta tekið fyrir dæmi um starfsemi auk 

þess að nota margskonar aðferðir við gagnasöfnun sem ræðst af eðli og tilgangi 

rannsóknarinnar (Rúnar Helgi Andrason, 2003; Stark og Torrance, 2005).  

Veikleikar tilfellarannsóknar eru að alhæfingargildið er takmarkað (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003; Stark og Torrance, 2005). Hægt væri að leggja gildið í dóm 

lesanda þar sem hann metur sjálfur út frá lestri skýrslunnar hvort niðurstöðurnar 

eiga við um þann eða þá einstaklinga sem hann vill alhæfa um (Rúnar Helgi 

Andrason, 2003). 

Myndaður var hópur nemenda með það markmið að veita þátttakendum fræðslu 

og stuðning í námi þar sem þeir eru hluti af rannsókninni (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). Í þessari rannsókn var einnig lagður fyrir spurningalisti til að fá 

upplýsingar um líðan nemenda og upplifun á hópráðgjöfinni. Spurningalistinn er 

byggður á stuðningskerfi WATCH. Nýja verkfærið sem nýtist í fagstéttinni, 

Könnun um aðlögun á náms- og starfsferli (KANS) var einnig  lögð fyrir. KANS 

gefur mynd af styrkleikum nemanda með tilliti til aðlögunarhæfni á náms- og 

starfsferli. 

Spurningalisti WATCH og KANS var lagður fyrir nemendur fyrst í janúar svo aftur 

í mars 2013. Í spurningalista WATCH voru fimm aukaspurningar fyrir þátttakendur 

í hópráðgjöf. 

Framkvæmd og skipulag 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur verið í starfsþjálfun hjá Mímir- símenntun og 

þar af leiðandi gafst tækifæri til samstarfs. Um miðjan janúar 2013 var óskað eftir 

að fá að mynda hópráðgjöf fyrir nemendur í Menntastoðum og þá helst á skólatíma 

(fylgiskjal 1). Í kjölfar funda með verkefnastjóra Menntastoða var niðurstaðan sú að 
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ekki fengist leyfi til að halda hópráðgjöf á skólatíma en aðgangur að skólastofu 

veittur. Leitað var að þátttakendum sem hefðu áhuga á að hittast saman, einu sinni í 

viku í fimm skipti. Höfundur mætti í tíma hjá nemendum í bekk E að fengnu leyfi 

og verkefnið var kynnt. Verkefnið var auk þess tilkynnt til Persónuverndar áður en 

gagnasöfnun hófst. 

Í bekk E voru 11 nemendur mættir í tíma þar sem útskýrt var fyrir þeim hver 

markmið WATCH  hópráðgjafarinnar væru og viðbrögðin voru jákvæð. Dreift var 

til þeirra blaði þar sem þeim var boðið að velja dag auk þess að skrá nafn, 

símanúmer og netfang (fylgiskjal 2). Tímasetning fyrir hópráðgjöfina var frá 15:10 

– 16:10 og ætlunin að hafa fimm skipti. Þrír nemendur sáu sér ekki fært að mæta 

vegna tímasetningar en átta nemendur skráðu sig og völdu allir sama vikudaginn, 

þriðjudag.  

Í kynningu á hópráðgjöfinni var tekið fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt, bæði  á 

meðan á hópráðgjöf stæði og einnig þegar kæmi að vinnslu þessa verkefnis. 

Trúnaður (e. confidentiality) er skilyrðislaust grundvallaratriði fyrir áhrifaríkri 

hópráðgjöf. Þetta lykilatriðið gildir ekki eingöngu fyrir hópráðgjafa heldur einnig 

hjá þátttakendum sem þurfa að finna til öryggis. Hópráðgjafi þarf ítrekað að taka 

fram trúnað og að þær upplýsingar sem koma fram fara ekki lengra (Yalom, 2005; 

Posthuma, 1999; Corey o.fl., 2010; Gladding, 2008). Þar sem þátttakendur eru 

sjálfboðaliðar vissu þeir að fjallað yrði um hópráðgjafastundirnar í þessu verkefni. 

Því var þeim tilkynnt að þegar að úrvinnslu gagna kæmi yrði þátttakendum gefin 

gervinöfn til að sýna þeim trúnað og virðingu. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur sem hófu nám í Menntastoðum vorið 2013. Alls 

voru skráðir 31 nemamdi og svöruðu 26 af þeim matslista WATCH og 

spurningalista KANS.  

Þátttakendur í hópráðgjöf WATCH voru fimm og fengu allir gervinöfn til þess 

að koma í veg fyrir að þeir þekkist. Þátttakendur eru eftirfarandi: 

 Skúli er 45 ára ógiftur. Hann á tvær dætur og býr önnur þeirra hjá 

honum. Skúli hefur lokið Grunnmenntaskólanum.  

 Lena er 30 ára ógift og á eitt barn. Hún var komin með leið á 

láglaunastörfum og ákvað því að setjast aftur á skólabekk. 



28 

 

 Guðrún er 35 ára, í sambúð og á fjögur börn. Hún fór í framhaldsskóla 

en ákvað að færa sig í annað umhverfi og skráði sig í Menntastoðir. 

 Birna er 25 ára. Hún býr ein og á eitt barn. Henni gekk ágætlega í skóla 

en vildi frekar fara í Menntastoðir heldur en framhaldsskóla þegar hún 

ákvað að hefja nám að nýju. 

 Anna er 30 ára og á tvö börn. Í dag býr hún ein og vill mennta sig til að 

fá atvinnu sem henni líður vel í.  

Inntak hópráðgjafarinnar 

Við skipulagningu hópráðgjafastundanna fimm voru valin eftirtalin viðfangsefni 

því þau henta þessum hópi vel: Tímastjórnun, streita, eiginleikar og sjálfsmynd. 

Þátttakendur í hópráðgjöfinni eru sumir að hefja námsferil sinn á ný eftir hlé og geta 

haft neikvætt álit á skólaumhverfi. Þeir nemendur sem upplifa slíkt, auk þess að líða 

illa og sýna óæskilega hegðun, eru í áhættuhópi hvað varðar brotthvarf að mati 

Fredricks, Blumenfeld og Alison, (2004).  

Allar hópstundirnar byrja og enda á umræðum um markmiðin og öllum er leyft 

að tjá sig. Að skapa von og jákvæðar væntingar (e. installation of hope) er einn af 

grundvallarþáttum hópráðgjafar og er veigamikill í fyrstu stund (Yalom, 2005). 

Grundvallarþátturinn myndast fyrst þegar verkefnið er kynnt í tíma fyrir 

þátttakendum þar sem hópráðgjafinn hvetur til jákvæðrar niðurstöðu fyrir hópinn 

(Anna Sigurðardóttir og fl., 2004; Yalom, 2005). 

Í fyrstu hópráðgjafastundinni var markmið hópráðgjafar útskýrt og farið yfir 

reglur um trúnað og traust. Markmiðablaði (fylgiskjal 3) var dreift til þátttakenda. 

Með því settu þátttakendur sér markmið fyrir næstu stund, þar sem þau áttu að segja 

frá árangri markmiðsins. Markmiðið mátti tengjast náminu eða vera persónulegt, en 

það sem skipti máli var að það væri raunhæft og framkvæmanlegt fyrir 

þátttakandann.  

Margir hafa ekki þá færni né kunnáttu sem til þarf til að setja sér raunhæf 

markmið og þá er það í höndum hópráðgjafans að aðstoða með því að skilgreina 

markmið sem er viðeigandi og merkingabært. Í hópráðgjöf aukast líkur á að 

markmiðum verði náð, ef þeim er deilt innan hópsins (Posthuma, 1999; Corey o.fl., 

2010; Gladding, 2008; Kormanski og Eschbach, 1997). Einstaklingar með trú á 

eigin getu eru líklegri til að ná settum markmiðum en þeir sem hafa litla trú á eigin 



29 

 

getu. Að setja sér markmið eykur trú á eigin getu því það er skilyrðislaus túlkun á 

þeirri trú ef markmið næst (Locke og Latham, 2002).  

Tímastjórnun í námi er ákveðin færni og hún einnig tekin fyrir í fyrstu stundinni. 

Ef þátttakendur ná að þróa með sér þá færni, er auðveldara fyrir þá að yfirfæra hana 

á daglega þætti (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004). Þátttakendur fá vikuáætlun til 

útfyllingar og getur hópráðgjafi mælt með því að það verði þeirra næsta markmið að 

fara eftir henni (Anna Sigurðardóttir og fl., 2004).  

Grundvallarþátturinn, að vera hluti af alheiminum (e. universality), þróast í 

byrjun hópráðgjafar. Þátttakendur eru misjafnir og glíma við mismunandi 

vandamál, sem þeir trúa að séu stærri en allra hinna. Þegar þátttakandi tjáir sig svo í 

hópnum og öll vandamálin koma upp á yfirborðið, myndast tilfinningin „velkominn 

í hópinn“ (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004; Posthuma, 1999; Yalom, 2005). Þegar 

þátttakandi hlustar á aðra afhjúpa eigin vandamál, skynjar hann að hópurinn á það 

sameiginlegt að hafa áhyggjur. (Posthuma, 1999). Þessi þáttur, að vera hluti af 

alheiminum, stendur ekki einn því þegar þátttakendur upplifa að vandamál allra eru 

einstök, og þeim deilt innan hópsins myndast grundvallarþátturinn að tilheyra 

hópnum (Yalom, 2005).  

Í annarri hópráðgjafastund var farið yfir þá þætti sem geta valdið streitu auk þess 

að rætt var um hugsanaskekkjur. Breytingar á lífsleiðinni geta verið jákvæðar og 

neikvæðar en hafa samt sem áður áhrif á líðan. Mikilvægt er að átta sig á þeim 

streituvöldum og vita hvernig draga má úr líkum á því að ástandið verði varanlegt. 

Kvíði er oft fylgifiskur streitu sem tengja má við ótta einstaklings við umhverfið 

(Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Hægt er að draga úr því að streituástand verði 

varanlegt. Annars vegar líkamleg- og andleg slökun og hins vegar að greina 

hugsanir sínar og draga þannig úr neikvæðum áhrifum órökrænna hugsana. 

Félagsnámskenning (e. social cognitive career theory) Albert Ellis, heldur því 

fram að einstaklingur hafi ákveðna færni til að breyta hugrænu, tilfinningalegu og 

atferlislegu ferli. Markmið er að fá einstakling til að sætta sig við sjálfan sig og gera 

sér grein fyrir því að það er í lagi að mistakast í lífinu (Corey, 2009). Færnin felst 

meðal annars í því að læra að greina rökrétta hugsun frá órökréttri.  

Í hópráðgjöf er hægt að sýna ráðþegum hvernig hægt er að stjórna hugsunum 

sínum. Þeir geta nýtt sér þessa færni í að stýra lífi sínu, eiga við gömul vandamál og 

ný og útrýma „allt eða ekkert“ hugsunum (Westbrook, Kennerlay og Kirk, 2007). 
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Þessi nálgun hjálpar þeim að skilja hvernig hugsanir geta haft áhrif á tilfinningar og 

framkvæmd (Corey, 2009). Gott dæmi sem hentar WATCH hópnum er sú hugsun 

að taka eitt neikvætt smáatriði og gera það stórt, til dæmis að fá lága einkunn í einu 

prófi og láta hana vega meira en allar aðrar góðar einkunnir.  

Þættir sem hafa áhrif á trú á eigin getu er fyrri frammistaða, fortölur eða skoðanir 

annarra, tilfinningar gagnvart verkefni og óbein reynsla. Það hvernig einstaklingi 

hefur áður gengið í svipuðum verkefnum hefur mikil áhrif á væntingar um næsta 

verkefni (Snowman, McCown og Biehler, 2009).  

Markmiðið var að fá þátttakendur til að skilja hvernig hægt er að eiga við 

streitueinkenni og þeim úthlutað lesefni um streituvalda og hugsanaskekkjur. Það 

skiptir máli að tala um jákvæða streituvalda til dæmis þegar fólk er að hefja 

sambúð, er það jákvætt en getur valdið streitu. Streita er eðlislæg og nauðsynlegt er 

að fá góða yfirsýn til að skilja betur hin flóknu einkenni streitu (Anna Sigurðardóttir 

o.fl., 2004). Verkefnið sem þátttakendur fengu var að skrá styrkleika sína, auk þess 

að fá aðra til þess líka (fylgiskjal 4). Þetta var verkefni sem höfundur fékk á 

námskeiði NSHÍ, sjálfstyrking í námi.  

Valfrjálst er að bjóða gestafyrirlesara til að ræða umfjöllunarefni stunda í 

WATCH stuðningskerfinu. Það er ákveðin tilbreyting og gefur þátttakendum nýja 

sýn. En þó er ekki mælt með gestafyrirlesara oft, því það getur haft áhrif á 

þróunarferil hópsins (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Gestafyrirlesara var boðið í 

þriðju hópráðgjafastundina, Björgu Birgisdóttur, einum af höfundum WATCH 

stuðningskerfisins og var umfjöllunarefnið eiginleikar mínir. Flestir þróa með sér 

ákveðin persónueinkenni í gegnum lífið og gott getur verið að átta sig á eigin 

veikleikum og hvernig hafa má stjórn á þeim. Til að takast á við framtíðina er gott 

að þekkja styrkleika sína (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Gestafyrirlesari sagði frá 

umfjöllunarefninu, dreifði verkefnum og stýrði umræðum. Verkefnið innihélt 

lýsingarorð, þar sem þátttakendur merktu við þau sem þeim fannst eiga vel við sig 

(fylgiskjal 5).  

Í fjórðu hópráðgjafastund var markmiðið að upplýsa þátttakendur um sjálfstraust 

og trú á eigin getu og umræða út frá þessum þáttumum. Fólk getur öðlast 

sjálfstraust og fengið trú á eigin getu með því að leysa hversdagsleg vandamál, til 

dæmis í námi eða tómstundum. Þegar vel gengur að leysa verkefni sem liggja fyrir 

eykst sjálfstraust og viðkomandi fær aukna trú á eigin getu (Bandura, 1977). 
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Einstaklingar sem hafa einhverra hluta vegna ekki verið virkir í ákveðnum 

námsgreinum eins og stærðfræði, hafa ekki trú á sér á því sviði og því er ólíklegt að 

þeir velji sér framhaldsnám tengt raunvísindum. Það verður því til sálfræðileg 

hindrun sem hefur áhrif á sjálfstraust (Gist og Mitchell, 1992; Savickas, 2005). 

Margt bendir til að þátttakendur í hópráðgjöfinni, eigi það sameiginlegt að hafa litla 

trú á eigin getu. Trú á eigin getu á einhverju sviði, til dæmis í námi getur verið 

uppspretta áhugahvatar á sama sviði og eins getur trú á eigin getu haft tilhneigingu 

til að berast yfir á skyld svið (Bandura, 1995; Hackett, 1995). Ef nemandi sér eigin 

velgengni í einni námsgrein, hefur góða sjálfstjórn og öguð vinnubrögð tengt því er 

það hvatning til að yfirfæra þá færni á aðra námsgrein. Sá sem trúir því fyrirfram að 

hann geti ráðið við ákveðið viðfangsefni gefst síður upp, einbeitir sér betur og 

reynir meira á sig (Bandura, 1995). Farið var yfir verkefnið um styrkleika og  deilt 

með hópnum hvernig það gekk.  

Umbun og ánægja getur verið hvatning til að framkvæma eitthvað. Margir byrja 

á einhverju af nauðsyn, sem getur breyst í ánægju sem ber umbunina í sjálfu sér. 

(Bandura, 1995). Það getur verið flókið fyrir þátttakendur, að átta sig á umbuninni 

því hún er ekki áþreifanleg. Því var framkvæmdastjóra Mímis-símenntunar, Huldu 

Ólafsdóttur boðið í heimsókn í síðustu hópráðgjafastundina. Hennar innlit var að 

þakka þeim fyrir þátttöku og fá þau til að átta sig á þeirri umbun sem hefur falist í 

hópráðgjöfinni.  

Það sem skiptir helst máli í síðustu hópráðgjöf er að kveðja á jákvæðan hátt 

(Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004; Johnson, 2009). Farið er yfir allt efnið og 

myndaðar umræður um upplifun þátttakenda og reynslu. Þátttakendur eru hvattir til 

að halda áfram að setja sér markmið og eigna sér þá þekkingu sem þau hafa öðlast í 

hóprágjöfinni (Johnson, 2009) en einnig að halda áfram að hugsa jákvætt og átta sig 

á að jákvætt sjálfstal er hvatning til velgengni (Amundson, 2009). Boðið var upp á 

drykk, ávexti og kex en það getur verið viðeigandi í kveðjustund hópráðgjafa 

(Amundson, 2009; Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004).   

Hér hefur verið lýst hvernig inntaki hópráðgjafarinnar verði háttað og sést 

skipulag hennar í töflu 4.   
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Tafla 4. Skipulag hópráðgjafastundanna. 

 

Mælitæki 

Mælitækið KANS er nýtt sálfræðilegt mælitæki í náms- og starfsráðgjöf sem 

mælir viðbrögð einstaklinga við breytingum sem verða á starfsferli og er upphaflega 

byggt á könnun á aðlögunarhæfni á starfsferli (e. career adapt-ability inventory, 

CAAI) (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2013). Alþjóðlegur 

rannsóknarhópur hefur unnið að gerð mælitækisins undir stjórn Savickas en 13 lönd 

hafa þróað kvarða og rannsóknir á mælitækinu. Ísland er ein þeirra þjóða sem tók 

• Þátttakendur kynna sig og farið yfir dagskrá hópráðgjafar.  

• Markmiðablöðum og tímaáætlun dreift til þátttakenda. Þátttakendur 
setja sér markmið fyrir næstu hópráðgjöf. 

Markmið og tímastjórnun 

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fjallað um 
þætti sem valda streitu og hugsanaskekkjur. 

• Lesefni dreift til þátttaeknda og þeir setja sér markmið fyrir næstu 
hópráðgjöf. 

Sreituvaldar 

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Hverjir eru 
mínir eiginleikar? Farið í verkefni og niðurstöður ræddar í hópnum.  

• Lesefni dreift til þátttaeknda og þeir setja sér markmið fyrir næstu 
hópráðgjöf. 

Eiginleikar mínir 

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fjallað um 
sjálfstraust og farið yfir verkefnið um styrkleika sem þátttakendur 
höfðu unnið heima fyrir. 

• Lesefni dreift til þátttakenda og þeir setja sér markmið fyrir næstu 
hópráðgjöf. 

Sjálfstraust 

• Umræður og árangur af markmiði deilt með hópnum. Fjallað um 
upplifun af hópráðgjöfinni og farið í umræður um framtíðarmarkmið.  

• Veitingar. 

Framtíðin 
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þátt í ferlinu og voru séríslensk atriði og sérstakir skalar um aðlögunarhæfni á 

starfsferli, þróaðir. Hið íslenska KANS er sex kvarða mælitæki með 36 atriðum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2013). Kvarðarnir eru 

eftirfarandi: umhugsun, stjórn, forvitni og sjálfstraust 6 staðhæfingar hver, 

samvinna 7 staðhæfingar og samfélagshugsun 5 staðhæfingar. Þátttakendur meta 

styrkleika sinn á fimm punkta Likertkvarða frá einum upp í fimm þar sem lítill=1, 

nokkur=2, frekar mikill=3, mikill=4  og  mjög mikill=5. KANS spurningalistinn er í 

fylgiskjali 6 þar sem hægt er að sjá staðhæfingarnar fyrir hvern kvarðann. 

Rannsóknir á áreiðanleika og réttmæti KANS hér á landi, sýna að atriðin hafa 

gott innra samræmi. Það gefur til kynna að þýðing þess hafi að mestu leyti tekist 

vel. (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Guðrún Birna Kjartansdóttir, Sigríður Bríet 

Smáradóttir og Sif Einarsdóttir, 2012; Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2010; Sigríður 

Bríet Smáradóttir, 2010). Þegar þróun KANS mælitækis var lokið, var það lagt fyrir 

landsúrtak (alls 1575) fólks á aldrinum 15-65 ára. Úrtakið er viðmiðunarhópur 

handbókar KANS sem leiðbeinir um notkun mælitækisins og túlkun á niðurstöðum. 

Samanburður við viðmiðunarhópinn gefur vísbendingar um hversu vel eða illa 

ráðþeginn stendur (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2013).  

Viðmiðunarhópurinn úr handbókinni var notaður til að bera saman við niðurstöður 

nemenda í Menntastoðum.  

Niðurstöður spurningalista KANS byggja á mati þátttakanda á styrkleikum 

sínum með tiliti til aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli.  

Í stuðningskerfi WATCH er spurningalisti lagður fyrir þátttakendur, í fyrstu 

stund og svo í lokastundinni. Spurningalistinn er til að meta árangur á 

stuðningskerfinu og einnig til að skoða hvort þátttakandi hafi upplifað jákvæðar 

breytingar hjá sér. Auk þess er ætlast til að hópráðgjafi skrái hjá sér upplifun, 

tímaskráningu og fleira (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004). Þegar spurningalisti 

WATCH er lagður fyrir í seinna skiptið fá þátttakendur fimm aukaspurningar.  

Höfundar WATCH stuðningskerfis þýddu verkefni og matslistann yfir á 

íslensku. Ákveðið var  að breyta spurningum í matslistanum þar sem hann þótti of 

grunnskólamiðaður. Í stað þess að spyrja: Hvernig gengur að mæta í kennslustundir 

var hún orðuð Mér gengur vel að mæta í Menntastoðir. Spurningarnar í 

spurningalista WATCH voru í formi fullyrðinga sem eru oft notaðar þegar meta á 
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persónuleika fólks. Fullyrðing verður hluti af heild og svör einstakra fullyrðinga 

skipta ekki máli (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Að auki var svarmöguleikum breytt úr fjögurra þrepa Likertkvarða, sem er þá án 

miðjupunkts, í fimm þrepa Likertkvarða. Rannsóknarmenn deila um hvort fjögurra 

þrepa sé síðri en fimm þrepa Likertkvarði (Þorlákur Karlsson, 2003). Svarkvarði 

fyrir 15 spurninga af 18 voru: mjög sammála með gildið 5, frekar sammála, hvorki 

né, frekar ósammála og svo mjög ósammála með gildið 1.   

Það voru þrjár spurningarnar með annan svarmöguleika. Spurning númer 1 var: 

Eru markmið þín með náminu hér í Menntastoðum ljós? Svar möguleikar voru já, 

nokkuð og nei. Í spurningu 17 var spurt: Telur þú þig þurfa aðstoð við námið eða 

veru þína í skólanum? og í framhaldi hennar: Ef þú svarar spurning 17 játandi 

nefndu þá hér hvað það er sem þú telur þig þurfa aðstoð við.  Spurningalisti 

WATCH er í fylgiskjali 7 og aukaspurningar fyrir þátttakendur í hópráðgjöf eru í 

fylgiskjali 8. 

Siðferðileg álitamál 

Erfitt er að svara öllum siðferðislegum spurningum með endanlegum hætti. En 

mikilvægt er fyrir rannsakanda að vera meðvitaður um öll þau siðferðislegu álitamál 

sem gætu komið upp við rannsókn og úrvinnslu gagna. Það er oft rætt um fjórar 

höfuðreglur þegar kemur að rannsóknum, þetta eru sjálfræðis-, skaðleysis-, 

velgjörðar-, og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Reynt var að uppfylla sjálfræðisregluna, sem kveður á um að einstaklingur skal 

vera meðvitaður um tilgang rannsóknar og skal gefa óþvingaður samþykki sitt fyrir 

henni. Útskýrt var vel fyrir mögulegum ráðþegum tilgang rannsóknarinnar.  Þar sem 

rannsakandi hefur unnið hjá Mími er mjög mikilvægt að hafa framangreint í huga 

þar sem nemendur í Menntastoðum geta fundið þörf hjá sér að samþykkja allt sem 

rannsakandi segir.  

Skaðleysisreglan fjallar um að rannsókn skuli forðast að valda einhverjum skaða 

og samrýmast hagsmunum þátttakenda. Trúnaður er mikilvægur þáttur í 

rannsóknum sem þessum. Trúnaðurinn er til staðar til að vernda þá einstaklinga sem 

taka þátt í rannsókninni. Það skal vernda þær upplýsingar sem gætu komið 

þátttakendum í vandræði. Annar skaði sem þessi rannsókn gæti valdið er að 

þátttakendur fái að taka þátt í hóp sem lýkur eftir fimm skipti. Það gæti valdið 
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sumum hugarangri að taka í burtu það stuðningsnet sem myndast í hópráðgjöfinni. 

Til að koma í veg fyrir það var skipulagður endapunktur í hópráðgjöfinni.  

Velgjörðarreglan kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða og velja þá 

leið sem biður um minnstu fórnina. Það er von rannsakanda að með þessari 

hópráðgjöf takist að sýna fram á árangur hennar fyrir þá einstaklinga sem eru í 

þeirri stöðu að geta veitt henni brautargengi. Rannsóknin mun veita vísbendingar 

um hvernig væri hægt að minnka brotthvarf fullorðinna nemenda úr Menntastoðum. 

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða. Rannsóknin á 

að sýna fram á árangur hópráðgjafar fyrir nemendur í Menntastoðum. Það gæti 

orðið til þess að hugmyndafræði  hópráðgjafar yrði nýtt sem hjálpartæki í tímum 

Menntastoða og yrði þá til gagns fyrir alla nemendur. 
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Niðurstöður  

Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er árangur 

hópráðgjafa til nemenda í Menntastoðum? Hver er ávinningur þátttakenda af að fá 

fræðslu um sjálfstraust, líðan og trú á eigin getu í formi hópráðgjafar? Hvernig meta 

nemendur í Menntastoðum styrkleika sinn við breytingar á náms- og starfsferli? 

Markmið þessarar rannsóknar var í meginatriðum að skoða hvort hópráðgjöf 

fyrir nemendur í Menntastoðum, hafi áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust. Fyrst er 

greint frá því sem gerðist í hópráðgjafastundunum. Því næst eru niðurstöður 

spurningalista KANS og að lokum niðurstöður spurningalista WATCH.  

Alls svöruðu 26 nemendur á báðum listunum, 14 karlar og 12 konur, í janúar 

2013 svo aftur í mars sama ár. Mæting þátttakenda í hópráðgjöfinni var misgóð og í 

lokin voru þeir fimm, fjórar konur og einn karl.  

Fyrsta hópráðgjafastundin 

Fyrsta hópráðgjafastundin gekk ágætlega og mættu Skúli, Lena og Guðrún. Þau 

voru öll forvitin að vita hve lengi við myndum vera og töluðu flest öll um að þurfa 

fara fyrr.  

Ég fékk þátttakendur til að sitja saman í hring við borð og kynna sig með nafni. 

Þar sem þátttakendur voru að tala um þreytu sagði ég þeim frá hugleiðslu og 

hvernig hún getur róað hugann og í framhaldi var farið í 10 mínútna hugleiðslu. 

Þegar henni var lokið bað ég þátttakendur, eitt í einu, að segja hvernig hefði gengið. 

Viðbrögðin voru misjöfn, Skúli komst að því að hann væri alltaf að hugleiða án 

þess að vita af því. Hann á erfitt með svefn og vaknar snemma, fer í annað herbergi 

og situr í stól og slakar á. Skúla þótti gaman að fá staðfestingu á því hvað hann væri 

að gera. Lenu og Guðrúnu leist vel á að taka þátt í hugleiðslu.   

Það spunnust miklar umræður um hitt og þetta, sem ég ákvað að leyfa, því ég 

fann fyrir myndun trausts og samkenndar. Skúli hafði mikið að segja og sagði 

skemmtilega frá. Auk þess voru allir í hópnum tilbúnir að hlusta. Ég ræddi við þau 

um trúnað og traust sem þyrfti að ríkja í hópnum og sagði þeim að hér væri ekki 

verið að fara fram á að þau segðu frá sínum dýpstu leyndarmálum.  

Markmiðablöðunum úr WATCH (fylgiskjal 3) var úthlutað. Þátttakendur settu 

sér markmið fyrir næstu stund og deila svo í hópnum hvernig gekk. Markmiðið 
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mátti tengjast náminu eða vera persónulegt, en það sem skipti máli var að það væri 

raunhæft og framkvæmanlegt fyrir sérhvern þátttakanda.  

Því næst voru þátttakendur beðnir um að hugsa um hvort þeir ættu sér einhver 

langtímamarkmið. Síðan sögðu þau frá þeim ásamt því að segja frá sjálfum sér. 

Skúli sagðist vera búinn að vinna sem verkamaður í mörg ár en veiktist og gat því 

ekki lengur unnið erfiðisvinnu. Hann hefur ekki verið í skóla síðan hann var 11 ára. 

Skúli velti því fyrir sér hvort það væri orðið of seint að mennta sig. Hann hefur 

lokið Grunnmenntaskólanum og er nú í Menntastoðum. Skúli sagðist í raun „bara 

vera 11 ára gutti núna og ætlaði að njóta sín“. Framtíðarmarkmið Skúla eru óljós. 

Hann hefur áhuga að vinna með börnum sem eiga í erfiðleikum. Hann nefndi dæmi 

um að ef barn lendir á lögreglustöð á einhver að vera til staðar fyrir það en svo er 

ekki í dag. Skúli átti erfitt að setja sér markmið fyrir næstu stund. 

Langtímamarkmið Lenu er að mennta sig til að fá betri laun, en Lena sagðist 

vera búin að fá nóg af láglaunastörfum. Markmið hennar fyrir næstu stund var að 

mæta á réttum tíma í skólann og borða heilsusamlega. 

Guðrúnu langar að vinna með börn alkólista þar sem hún sagðist hafa verið 

mikið í slíkum aðstæðum. Hún velti því fyrir sér hvers vegna hún væri 

uppistandandi í dag. Guðrún setti sér það markmið fyrir næstu stund að koma 

barninu sínu í háttinn reglulega, helst klukkan átta. 

 Vikuáætlun (fylgiskjal 9) var úthlutað en Skúli vildi ekki taka við skjalinu,  

sagðist vera með þetta allt í kollinum. Lena hefur verið að nýta sér símann sinn í að 

skipuleggja sig og ætlar að halda því áfram. Guðrún þáði afrit og ætlaði að sjá til 

hvort það gæti hjálpað henni. 

Þau vildu öll vita hvers vegna enginn úr hinum bekknum væri með og veltu því 

fyrir sér hvort það væri vegna námsgetu. Ég tjáði þeim að margir sýndu áhuga í 

þeirra bekk og því taldi ég ekki þörf á að leitast eftir þátttakendum þar.  

Tímasetningin á stundunum var ekki hentug því þau voru orðin þreytt og vildu 

fara heim. En þrátt fyrir það þá voru þau mjög hress, jákvæð og opin. Það virtist 

benda til að fyrsta stundin hefði gengið vel og að þátttakendur hefðu notið hennar. 

Allir gleymdu því að fara fyrr og því endaði stundin klukkan 16:10 eins og rætt var 

um í upphafi.  
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Önnur hópráðgjafastundin 

Önnur hópráðgjafastundin gekk líka vel. Ein ný stúlka, Birna, bættist í hópinn 

og að auki voru Lena og Guðrún mættar en Skúli var lasinn. 

Í síðustu stund var mikið rætt um þreytu og orkuleysi, svo ákveðið var að mæta 

með kex og vínber. Í vikunni á undan hafði ég umsjón með örnámskeiði  um 

athyglisbrest og ofvirkni sem var fyrir nemendur í Menntastoðum. Ein stúlka sem 

var á því, Anna, vildi endilega vera með í hópráðgjöfinni og hvatti ég hana til að 

mæta. Því spurði ég hópinn hvort þær vissu um Önnu og þá fór mikil umræða af 

stað um mætingu. Þær sögðu að Anna hefði ekki mætt í skólann í dag og að það 

væri mikið ósamræmi vegna mætinga í Menntastoðir. Sumir fengju skráða mætingu 

fyrir allan daginn þrátt fyrir að koma klukkan ellefu og fara um eittleytið. Lena 

sagði að hún fengi aldrei leyfi, bara fjarvist og skipti það engu þó það væri vegna 

læknisheimsókna.  

Umræðurnar snérust líka um að nokkrir nemendur væru að ganga í gegnum 

einhverja erfiðleika. Þá talaði Lena um hún væri að ganga í gengum margt en þrátt 

fyrir það mætti hún í skólann. Henni leið ekki vel, því hún var nýbúin að fá símtal 

frá Vinnumálastofnun þar sem hún átti að mæta á fund. Hún hélt jafnvel að hún yrði 

að hætta í námi og fara vinna því hún væri að missa atvinnuleysisbæturnar. Lena 

sagðist vera í þessum stundum eingöngu fyrir mig, því ég væri að gera lokaverkefni 

og ég þyrfti á henni að halda. Lena hélt áfram að tjá sig og sagði frá símtali sem hún 

átti við vinkonu sína sem stóð í þrjár klukkustundir. Það símtal snérist um 

vinkonuna og ég hafði orð á því að ef dæminu yrði snúið við, það er að segja ef 

Lena hefði hringt í vinkonuna til að ræða málin, hefði vinkonan þá gefið sér tíma til 

að hlusta. Lena sagðist bara vera ánægð að fólkið í kringum hana nennti yfir höfuð 

að tala um eigin vandamál. Þá þyrfti hún bara að hlusta, því hún hefði engan áhuga 

á að ræða um sína fortíð hvað þá sín vandamál.  

Lena viðurkenndi að eiga erfitt með að segja nei og setja sjálfa sig í fyrsta sæti. 

Hinar tóku undir þetta og sögðu að þetta væri meðvirkni. Birna sagðist vera búin að 

vinna í því sjálf og talaði um Coda samtökin. Lenu þótti vænt um samkenndina sem 

hún fann fyrir og ætlaði að kynna sér Coda.   

Þessar umræður gat ég tengt við efni stundarinnar sem var streita auk þess að 

hafa bætt við hugsanaskekkjum. Þátttakendur tóku þessu vel og gátu alveg tengt sig 
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við einhverja hugsanaskekkju auk þess að átta sig frekar á streituvöldum, og því að 

þeir geta verið bæði jákvæðir og neikvæðir.  

Við fórum yfir markmiðin sem þeir settu sér síðast og gekk þeim misvel. 

Guðrún sagðist ætla að halda sig við þau sömu áfram, að koma barninu snemma í 

háttinn. Hún sagðist líka hafa sett sér að læra stærðfræði og ensku um helgina, en 

það gekk engan veginn. Þá sagði ég henni að prófa að hafa markmiðin skýrari, til 

dæmis „á laugardag frá klukkan 10-12 ætla ég að vinna í stærðfræði“. Guðrún hafði 

ekki áttað sig á þessu. 

Lenu gekk ekki vel heldur og setti sér aftur sömu markmið, að mæta á réttum 

tíma í skólann og borða heilsusamlega. Hún bætti líka einu við, að sleppa djammi. 

Ég spurði hana hvort hún vildi ekki prófa að fækka þeim, byrja á einu og ef það 

gengur vel þá bæta öðru við. Það fannst henni raunhæfara og setti sér markmið að 

mæta á réttum tíma í skólann. Í lok stundarinnar færði ég þeim bleika 

plastvasamöppu með mynd af hjarta. Mér fannst mikilvægt að láta þau vita hvað 

þau væru að gera, bæði fyrir mig og sjálfa sig. Trú einstaklings á sjálfan sig hefur 

áhrif á vilja hans og það sést best á því hversu mikla vinnu einstaklingur er tilbúinn 

til að leggja á sig fyrir ákveðna niðurstöðu. Fólk sem hefur litla trú á sjálfu sér 

hræðist og forðast erfiðar aðstæður, öfugt við þá sem hafa trú á eigin getu og koma 

sér í aðstæður sem þeim gæti jafnvel staðið einhver ógn af (Bandura, 1977). Eflaust 

má segja að þátttakendur átta sig ekki á þeirri umbun sem felst í því að kynnast 

sjálfum sér. Að lokum fengu þátttakendur verkefni fyrir þar næstu stundina, þar sem 

þau áttu að skrá styrkleika sína auk þess að fá aðra til þess líka. Þeim þótti þetta 

spennandi verkefni. 

Þriðja hópráðgjafastundin 

Í þessari þriðju hópráðgjafastund átti gestafyrirlesarinn að koma, Björg Birgisdóttir 

en hún er einn af höfundum WATCH stuðningskerfisins. Hún forfallaðist 

samdægurs sem varð til þess að ég fylltist óöryggi því ég var ekki búin að setja mig 

nógu vel inn í efni dagsins: eiginleikar mínir.  

Skúli, Lena, Birna og Guðrún mættu í þessa stund auk þess sem ný stúlka bættist 

í hópinn, Anna. Birna lét mig vita að hún þyrfti að fara fyrr. Ég tilkynnti þeim að 

gestafyrirlesarinn hefði forfallast og myndi að koma að í næstu stund. Þeim fannst 

leitt að hún hefði forfallast.  
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Það var margt persónulegt sem þátttakendur höfðu deilt með hver öðrum. Mér 

þótti það lýsa hugrekki og setti skilgreiningu Gunnars Hersveins niður á blað með 

þeim orðum, hve mikið ég dáðist af þeim og þeirra hugrekki (fylgiskjal 11). Þeim 

þótti vænt um þetta. Guðrún tók þessu afar vel og sagðist ætla hengja blaðið á 

ísskápinn sinn. Við fórum svo næst í að fjalla um markmiðin, hversu vel hefði 

gengið að fylgja þeim. Skúli og Birna mundu ekki sín markmið, en Lenu sagðist 

hafa gengið vel að mæta á réttum tíma í skólann og vildi fara að borða 

heilsusamlegra. Guðrúnu fannst eins og þetta væri að koma hjá sér, að setja barnið 

snemma í háttinn og bætti við að fara sjálf fyrr í háttinn. Þátttakendur lögðu ekki frá 

sér markmiðablaðið, heldur settu sér strax markmið fyrir næstu stund og ég  

stöðvaði það ekki.  

Skúli var ekki eins ánægður og síðast. Hann nefndi tímasetninguna og allir aðrir 

tóku undir. Skúli tók samt þátt í stundinni, talaði mikið og fór umræðan út í 

fordóma. Hann sagðist vera orðin þreyttur á því að vera dæmdur fyrir fram bara 

vegna útlits. Miðað við það þá sagði hann að allir héldu að hann væri búinn að fara í 

margar meðferðir, „eflaust búinn að rónast og dópast lengi“ sem er ekki rétt. 

Guðrún var sammála Skúla varðandi fordóma, og sagðist oft verða fyrir þeim. Til 

dæmis ef hún færi til læknis, þá væri það ákveðið fyrirfram að hún vildi „pillur“, 

bara vegna fortíðar hennar. Í dag vill Guðrún helst sleppa því að fara til læknis og 

hún hélt áfram að segja frá stöðu sinni. Hún hittir pabba sinn einu sinni á ári, 

aðfangadag og þá er hann undir áhrifum áfengis. Samskipti hennar við móður eru 

engin og líf hennar snúist um eigin börn og sinn yndislega mann. 

Ég spurði Lenu um áhyggjur hennar af Vinnumálastofnun og hún sagði að það 

hefði gengið vel, hún þyrfti ekki að hafa áhyggjur af neinu. Þá fóru þau að ræða um 

Vinnumálastofnun, sem væri ítrekað að senda þeim póst um að þau eigi að mæta 

hingað og þangað. Þau eru flest öll á námssamningi við vinnumálastofnun og til 

þess að ljúka Menntastoðum verða þau að hafa 80% mætingu. Annars sagði Lena 

lítið í þessari stund, hlustaði og tók undir. Anna hlustaði og tók líka undir.  

Þau fengu verkefni (fylgiskjal 5) þar sem þau áttu að haka við þau lýsingarorð 

sem þeim fannst eiga vel við sína eiginleika. Þetta gekk vel og fór ég svo hringinn 

og spurði hvaða orð hefðu orðið fyrir valinu. Þátttakendur voru ekkert feimnir við 

að tjá sig. Anna misskildi eitt lýsingarorðið og fékk útskýringar frá hinum.  
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Fyrr en varði var klukkan orðin fjögur og þrátt fyrir að tveir hefðu fengið mikinn 

tíma til að tjá sig skipti það litlu máli. Þátttakendur eru alveg tilbúnir  að hlusta líka, 

taka undir og læra hver af öðrum.    

Fjórða hópráðgjafastundin 

Í fjórðu hópráðgjafastund mættu Guðrún, Lena, Anna og Birna. Þar sem Björg hafði 

ekki komist í þriðju stund, var hún einnig mætt en ekki sem gestafyrirlesari. Björg 

kynnti sig og sagði þeim að hún væri búin að stýra svona hópum og að henni þætti 

mjög gaman að koma í heimsókn.  

Það var stærðfræðipróf framundan hjá nemendum og byrjuðu umræðurnar á því. 

Þátttakendur voru búnir að heyra um stærðfræðikennara í bekk D sem væri víst ekki 

að standa sig og nemendurnir þar væru farnir að fá aðstoð annarsstaðar. Björg 

sagðist vera stærðfræðikennari og gaf þeim góð ráð um hvernig best væri að læra 

fyrir prófið. Mikil ánægja var með þessi góðu ráð. 

Við fórum yfir markmið síðustu hópráðgjafar og Guðrún, Lena og Anna voru 

með möppuna sína en ekki Birna. Þegar ég spurði hana um möppuna sagðist hún 

enn vera lasin. Ég fékk á tilfinninguna að áhuginn væri lítill og að hún vildi vera 

annars staðar.  

Markmið Guðrúnar og Önnu var að fara fyrr í háttinn og hafði það gengið upp 

og ofan hjá þeim báðum. Anna talaði um hversu illa henni gengi að skipuleggja sig 

og að lítið virðist ganga upp hjá henni. Hún talaði líka um samskiptavandamál við 

barnsfeður sína. Á tímabili fékk ég þá tilfinningu að þátttakendur upplifðu ekki 

sterkt grundvallarþáttinn að tilheyra hópnum (e. group cohesiveness). Á einhverjum 

tímapunkti sagðist Birna einnig vera að ganga í gegnum erfiðleika, að hún væri ekki 

sú eina og Anna sagðist vita það. En þetta varð til þess að Anna þagði og Lena fór 

að segja frá sínum markmiðum. Grundvallarþátturinn, að vera hluti af alheiminum 

(e. universality), sem fjallað hefur verið um segir að allir þátttakendur séu misjafnir 

og hafi sín vandamál. En þeir eiga það til að trúa því að þeirra vandamál séu stærri 

en allra hinna. Þá er rætt um að ef þátttakandi tjáir sig í hóp getur myndast 

tilfinningin „velkominn í hópinn“ (Anna Sigurðardóttir o.fl., 2004; Posthuma, 1999; 

Yalom, 2005) en það gerðist ekki hér hjá Önnu. Corey o. fl. (2010) fjallar um margt 

sem virkar í hópráðgjöf og virkar ekki. Eitt af því er þegar þátttakendur hafa of 



42 

 

mikin áhuga á sjálfum sér og sínum vandamálum, í stað þess að deila reynslu sinni 

með hinum.  

Lena hélt áfram að mæta á réttum tíma í skólann og gekk einnig vel að hætta að 

borða ruslfæði. Umfjöllunarefni dagsins var sjálfstraust og ég byrjaði á því að 

spyrja þau hvað sjálfstraust væri og þá fóru skemmtilegar umræður af stað. Guðrún 

sagði aðeins frá fortíð sinni og velti því fyrir sér hvernig hún hefði komst svo langt 

áfram í lífinu. Hún var reyndar mjög ákveðin í að hennar tími væri núna og hún 

ætlaði sér langt. Ég sagði henni að sjálfstraust hennar ætti mikin þátt í ferlinu og 

líka trú hennar á eigin getu. Björg tók undir þetta með mér og hvatti hana eindregið 

að halda áfram á þessari braut, með þessu hugarfari og var það mjög einlægt að 

Guðrún fór hjá sér. Hinar sögðu lítið.   

Þó Birna gefi lítið af sér í hópnum á hún það til að koma með góða punkta fyrir 

hina auk þess að allir eru tilbúnir að hlusta á hana. Fyrr um morguninn í ensku tíma, 

áttu þær að fjalla um einhverja íþrótt á ensku. Þeim þótti það mjög erfitt og voru 

allar stressaðar. Anna sagðist hafa titrað allan tímann, en fyrir Birnu var þetta ekkert 

mál. Þær höfðu orð á því við Birnu, hvað hún hefði verið örugg, en Birna sagði það 

ekkert undarlegt því hún væri búin að standa fyrir framan fullt af fólki á tónleikum 

en hún spilar á hljóðfæri.  

Fimmta hópráðgjafastundin 

Í lokastundinni er lögð áhersla að kveðja á jákvæðan hátt og til þess er reynt að 

hafa andrúmsloftið notalegt. Það var markmið þessara kveðjustundar auk þess að fá 

þátttakendur til að horfa á framtíðina jákvætt og segja frá upplifun sinni af 

stundunum. 

Kveðjustundin byrjaði ekki vel. Ég var alltaf mætt fyrr en tafðist í viðtali þennan 

dag og mætti því seinna en vanalega. Þegar ég kom voru allir þátttakendur nema 

Lena í stofunni. Einn nemandinn var enn að vinna sem er ekki þátttakandi. Ég gat 

ekki leyft mér að biðja nemandann að fara því ég taldi mig ekki vera með einkarétt 

á stofunni. Það var tölvutími og hann að ljúka verkefni en átti í erfiðleikum með 

það. Skúli var að aðstoða hann og því með hugann annars staðar. Ég fann að 

andrúmsloftið var öðruvísi en vanalega og mér leið eins og enginn hefði tekið eftir 

mér, nema Guðrún. Ég fór að raða upp stólum og setja ávexti á borðið og spurði 

hvort þau væri ekki hress. Guðrún aðstoðaði mig en Skúli hélt áfram að hjálpa 
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samnemanda sínum. Birna var í símanum og Anna enn að læra. Ég fann fyrir 

óöryggi því ég átti von á Huldu, framkvæmdastjóra og vildi að hún fengi innsýn í 

verkefnið og þá þróun sem hafði átt sér stað. Mér tókst að fá þau til að setjast við 

borðið og fá sér snarl en Skúli vildi ekki færa sig, sat því fjarri borðinu og ég sá að 

honum leið ekki vel. Birna lagði frá sér símann, settist hjá okkur en sagðist þurfa að 

fara fyrr. Skyndilega sagðist Anna þurfa að fara á fund og fór að ganga frá dótinu 

sínu en gerði það ekki hljóðlega og var oft að spyrja hinna og þessara spurninga. 

Mér fannst ég hafa fundið fyrir spennu á milli Önnu og Skúla, það var eins og fyrst 

Skúli ætlaði að vera þá vildi hún fara. 

 Þegar Hulda kom bauð ég henni inn og kynnti hana fyrir hópnum. Hún lét frá 

sér falleg orð og hvatti þau áfram á þeim dugnaði sem þau augljóslega hafa. Ég er 

ekki frá því að Skúla, Guðrúnu og Birnu hafi þótt vænt um þetta, það varð allavega 

þögn í stofunni á meðan Hulda talaði. Anna gaf ekkert frá sér, hélt áfram að ganga 

frá og lét sig svo hverfa. Ég bauð Skúla að fara sem hann þáði og þá hafði Guðrún 

orð á því hvort við gætum ekki hist aftur og endað betur. Ég og Birna tókum undir 

það og ákveðið var að hittast aftur á föstudegi klukkan 12:10 en skólanum lýkur svo 

snemma þá daga.   

Til að upplifa ekki aftur svipaðar aðstæður fékk ég aðra stofu og kom með brauð 

og salat. Í WATCH er fjallað um afhendingu skírteinis um þakkir fyrir þátttöku en 

fyrir þennan hóp ákvað ég að afhenda þeim rauða rós. Það stefndi allt í að allir 

myndu mæta en annað kom á daginn. Anna hafði ekki verið í skólanum og rétt áður 

en stundin byrjaði sagði Skúli að hann sæi sér ekki fært að mæta þar sem hann væri 

enn að jafna sig á veikindum. Ég bað hann að koma aðeins yfir í hina stofuna þar 

sem ég gat fært honum rós og þakkað honum fyrir þátttökuna. Hann varð smá 

hrærður og gaf mér faðmlag með þeim orðum að hann hefði viljað standa sig betur. 

Guðrún, Lena og Birna voru mættar, glaðar og jákvæðar og áttu góða stund með 

mér þennan föstudag. Við fórum yfir efnið og þátttakendur voru allar sammála um 

að hafa lært eitthvað. Guðrún var búin að klippa út textann um hugrekki og setja á 

ísskápinn sinn til að gleyma því ekki. Lena var ánægð yfir afmörkuðum 

markmiðunum og hvatti ég þá alla til að halda þeirri iðju áfram og í framhaldi að 

prófa setja sér langtímamarkmið. Umræður í kveðjustundinni snérust helst um 

framtíðina, hvert leið þeirra lægi. Birna og Guðrún eru nokkurn veginn búnar að 

ákveða sig en Lena var í vandræðum með það. Hún segist ekki geta  hugsað sér að 
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fara á Keili því hún er háð því að vera í höfuðborginni og treystir sér ekki í fjarnám. 

Hún hefur líka litla trú á eigin getu í stærðfræði og það stendur í vegi hennar að 

sækja um í frumgreinadeild Háskólans í Reykjavík (HR). Birna sagði Lenu að hún 

mætti ekki gleyma því hversu vel henni hefði gengið í stærðfræði og að þær væru 

senn að ljúka undirbúningsnámi fyrir frumgreinadeild háskólanna.  

Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

KANS var lagt fyrir nemendur í Menntastoðum til að leita eftir upplýsingum um 

styrkleika þeirra á aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli. Á mynd 1 má sjá muninn 

á meðaltölum nemenda fyrir svörun í janúar svo í mars. Svörin voru mæld á fimm 

punkta Likert-kvarða frá lítill til mjög mikill. Því hærra sem meðaltalið er sýnir 

styrkleika nemenda fyrir hvern kvarða. Viðmiðunarhópur er landsúrtak (alls 1575) 

fólks á aldrinum 15-65 ára sem haft er til hliðsjónar við túlkun á niðurstöðum. 

 

 

Mynd 1. Munur á meðaltölum nemenda í janúar og mars 

Niðurstöður sýna að allir nemendur meta styrkleika sinn hærra í mars. Nemendur 

hækka um 0,4 fyrir sjálfstraust og forvitnin eykst um 0,27.  

Á mynd 2 má sjá meðaltal í janúar á milli þeirra sem tóku þátt í hópráðgjöfinni 

miðað við samnemendur. Þátttakendur í hópráðgjöf voru hærri á þrem kvörðum 

aðlögunarhæfninnar, umhugsun, stjórn og samvinnu.   
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Mynd 2. Munur á milli hópa í janúar 

Þátttakendur í hópráðgjöf eru 0,32 stigum hærra en samnemendur fyrir 

umhugsun og 0,30 fyrir stjórn.   

Á mynd 3 er meðaltal fyrir mars. 

 

Mynd 3. Munur á milli hópa í mars. 

Sjálfstraust eykst um 0,43 og samvinna um 0,37 hjá þeim sem voru í hópráðgjöf. 

Það jókst líka hjá samnemendum um 0,4 í sjálfstrausti og 0,23 í samvinnu. 

Munurinn er ekki marktækur þar sem stærð úrtaks er lítil (Amalía Björnsdóttir, 

2003). 

Á mynd 5 má sjá mun á meðaltölum milli þátttakenda í hópráðgjöf, samnemenda 

og viðmiðunarhóp KANS sem er landsúrtak fólks á aldrinum 15 til 65 ára. 
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Mynd 4. Munur á milli hópa í janúar 

Viðmiðunarhópurinn er hærri í janúar á öllum atriðum kvarðans nema 

umhugsun. 

 

Mynd 5. Munur á milli hópa í mars. 

Í mars er viðmiðunarhópurinn hærri en hinir en dregið hefur úr muninum. 

Þátttakendur í hópráðgjöf lækka í stjórn og umhugsun en hækka um 0,44 í 

samfélagsvitund en samnemendur um 0,19. Þátttakendur hækka einnig í samvinnu 

um 0,37 og samnemendur 0,23. Að lokinni hópráðgjöf hafa þátttakendur hærra 

meðaltal en samnemendur í samfélagsvitund, samvinnu, og umhugsun.   
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Athugað var hvort kynjamunur væri hjá nemendum í Menntastoðum en fjöldi 

kvenna var 12 og fjöldi karla 14.  Á mynd 6 er meðaltal karla og kvenna fyrir janúar 

og mars.  

 

 

Mynd 6. Munur á milli kynja 

Karlar í Menntastoðum eru lægri á öllum svarkvörðum. Það munar 0,86 á 

samvinnukvarða og 0,61 á samfélagsvitundarkvarða.   

Samkvæmt niðurstöðum t-prófa (e. indipendent sample t-test), fyrir mun á 

meðaltölum tveggja hópa, karla og kvenna í Menntastoðum, er marktækur munur á 

samvinnu í janúar og mars, umhugsun í mars og samfélagsvitund í mars, sjá mynd 

7. 
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Mynd 7. Marktækur munur á milli kynja í mars.        **p<0,01 *p<0,05 

 

Hér sést marktækur munur á milli kynja fyrir mars. Það fannst marktækur munur 

á umhugsun t(26)=-2,229, p<0,05, samvinnu t(26)=-3,069, p<0,05 og 

samfélagsvitund t(26)=-3,301, p<0,05. Það munar 0,67 á milli kynja fyrir umhugsun 

og 0,84 fyrir samvinnu og samfélagsvitund.  
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Spurningalisti WATCH 

Niðurstöður spurningalista WATCH segja til um líðan nemenenda í 

Menntastoðum. Þegar hann var aftur lagður fyrir í mars fengu þátttakendur í 

hópráðgjöf fimm aukaspurningar.  

Þáttagreining var notuð til að fækka breytum. Þáttagreining er framkvæmd til 

dæmis ef nokkrar eða margar breytur eru að mæla það sama. Þá getur verið öflugra 

að nota þætti sem tilteknar breytur tilheyra heldur en einstaka breytur. 

Þáttagreiningin var með hornréttum snúningi til að einfalda túlkun þar sem gert var 

ráð fyrir að engin fylgni væri á milli þáttanna (Einar Guðmundsson og Árni 

Kristjánsson, 2005).   

Út frá þáttagreiningu voru búnar til þrjár breytur:  

Áhugi og metnaður  

 spurningar nr. 6,12,14,15 og 16.  

Líðan 

 spurningar nr. 7, 8, 9,10 og 11. 

Velgengni 

 spurningar nr. 2,3,4,5 og 13 

Cronbachs Alpha segir til um hversu áreiðanlegt það er að leggja saman þessar 

spurningar í eina mælingu:  

 

 

 

 

 

 

 Janúar Mars 

Áhugi og metnaður 0,702 0,542 

Líðan 0,660 0,564 

Velgengni 0,711 0,776 
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Mynd 8. Meðaltal þáttagreiningar. 

Almennt er frekar mikill áhugi og metnaður fyrir náminu og jókst lítillega á 

tímabilinu. Það líðan í náminu minnkar en velgengnin eykst (sjá mynd 9).  

 
Mynd 9. Munur á meðaltölum milli kynja. 

Samkvæmt niðurstöðum T-prófa, fyrir mun á meðaltölum tveggja hópa, þá er 

marktækur munur á meðaltölum karla og kvenna á áhuga og metnaði í janúar og 

mars. Það segir að konur hafa meiri áhuga og metnað fyrir náminu en karlar. 
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Mynd 10. Munur á milli hópa í janúar 

Í janúar hafa þátttakendur í hópráðgjöf meiri áhuga og metnað auk þess að líða 

betur. Þeir telja velgengni sína verri en samnemendur. Að fimm vikum liðnum hafa 

þátttakendur í hópráðgjöf lækkað sig í líðan og velgengni sjá mynd 11. 

 
Mynd 11. Munur á milli hópa í mars 

Áhugi mælist enn sá sami fyrir báða hópa og lækkuðu allir sig í líðan og 

velgengni.  

Einnig var spurt með opinni spurningu hvort nemandi telji sig þurfa aðstoð við 

námið eða veru í skólanum. Í janúar svöruðu 14 játandi, 6 karlar og 8 konur. 

Helmingur þeirra telja sig þurfa aðstoð í stærðfræði og telja 4 sig hafa grun um 

athyglisbrest og/eða lesblindu. Í mars voru 12 sem svöruðu játandi, 10 þeir sömu og 

síðast og telja þeir sig enn þurfa aðstoð með stærðfræðina.  
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Þátttakendur í hópráðgjafastundunum fengu allir auka spurningar í mars. Þær 

voru: Mér líkaði stundirnar og voru allir mjög sammála, eftir stundirnar átta ég mig 

betur á eigin styrkleikum svöruðu 4 frekar sammála og 1 nemandi mjög sammála. Í 

einni spurningunni mátti merkja við fleiri en einn lið, stundirnar hafa hjálpað mér 

varðandi: námsmarkmið, heimavinnuna, námsáhuga, sjálfsþekkingu, metnað, 

skipulagningu, að gera það sem ég vil gera. Allir merktu við sjálfsþekkingu, allir 

nema 1 við námsmarkmið, skipulagningu og að gera það sem ég vil gera, 3 merktu 

við námsáhuga og metnað og 2 við heimavinnu. Að lokum voru tvær opnar 

spurningar, það sem mér þótti ánægjulegast var og voru svörin mismunandi: „að 

hittast eftir námið og tjitttjattið sem fylgdi“, „að ég er komin með metnað og 

raunhæf markmið“, „bara að fá smá stund til að opna sig varðandi námið og heyra 

hvað hinir voru að gera“ og „hvað þær gátu peppað mann upp og látið mann halda 

áfram að setja sér markmið“. Hin opna spurningin var hvað hefði mátt betur fara 

voru 2 sem sögðu: „Tímasetning. Ég hefði viljað vera á öðrum tíma. Erfitt að fá eins 

mikið útúr þessu og hægt“ og „hvað ég kom seint inn og missti úr miklu, annars 

hefðu orðið mikið fleiri og meiri framfarir“.  
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Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var í meginatriðum að skoða hvort hópráðgjöf 

fyrir nemendur í Menntastoðum, hafi áhrif á líðan þeirra og sjálfstraust. Nemendur í 

Menntastoðum eru að byggja upp sinn náms- og starfsferil með því að hefja nám að 

nýju. Þeir þættir sem hafa trú á eigin getu er fyrri frammistaða sem hefur áhrif á 

væntingar um næsta verkefni. Það má því segja að nemendur hafa hugsað um 

framtíð sína og tekið það skref að fara aftur í nám, burt séð frá fyrri reynslu. Eflaust 

er það líka skref í átt að frekari trú á eigin getu.   

Hópráðgjöf 

Niðurstöður benda til þess að hópráðgjöfin hjálpi þátttakendum. 

Aukaspurningarnar fimm sem þátttakendur hópráðgjafarinnar fengu benda til þess. 

Öllum líkaði hópráðgjafastundirnar og allir nema einn átta sig betur á eigin 

styrkleikum. Þær áherslur sem lagt var á í hópráðgjöfinni voru tímastjórnun, streita, 

eiginleikar og sjálfsmynd. Allir þátttakendur töldu sig hafa fengið aðstoð varðandi 

sjálfsþekkingu, námsmarkmið, skipulagningu og að gera það sem þeir vilja gera.   

Super leggur áherslu á að einstaklingur skoði sjálfsmynd sína og læri að hlusta á 

sjálfan sig á vaxtastiginu sem er á aldrinum 0-14 ára. Þegar einstaklingur áttar sig á 

eign sjálfsmynd getur hann heimfært hana yfir á nám og störf (Sharf, 2010). Eins og 

áður hefur komið fram fylgja fæstir lífsstigunum í réttri röð og er algengara að 

einstaklingur flakki milli stiga og getur það gerst oft á lífsleiðinni (Sharf, 2010). 

Grundvallarþáttur í hópráðgjöf, er að hjálpa einstaklingum  að vaxa og átta sig á 

sjálfum sér. Í fyrstu hópráðgjöf tókst vel að fá þátttakendur að tilheyra hópnum (e. 

group cohesiveness). Þeir gáfu líka af sér þar sem þeir sögðu frá sínum langtíma 

markmiðum. Flest allir sögðu líka frá sjálfum sér og þá myndaðist samkennd því 

saga þeirra bar merki um erfiðleika og alkahólisma. Það má segja að þeir miðluðu 

upplýsingum sem er annar af grundvallarþáttum, strax í byrjun.  

Þátttakendurnir eru saman alla daga og erfitt að segja til um hvort þeir séu svo 

opnir gagnvart öðrum eða hvort umhverfi hópráðgjafar hafi þau áhrif. Trúnaður (e. 

confidentiality) er skilyrðislaust grundvallaratriði fyrir áhrifaríkri hópráðgjöf og var 

það undirstrikað í byrjun. Það var mikið öryggi í hópnum og augljóst að þau gerðu 
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sér alveg grein fyrir því, að því sem yrði deilt í hópráðgjöfinni færi ekki út fyrir 

stofuna.  

Tímasetning er lykilatriði fyrir skipulagningu hópráðgjafar. Það var ekki um 

margt að velja nema strax að loknum skóladegi. Þátttakendur minntust á 

tímasetninguna nokkuð oft og voru sumir sem hefðu viljað hittast eftir skóla á 

föstudögum en þá lýkur skóla á hádegi. Aðrir vildu nýta þann tíma fyrir lærdóm. 

Þeir voru líka þreytirt að loknum skóladegi og þrátt fyrir að rannsakandi mætti með 

veitingar, virtist það ekki skipta máli máli. Það hefði verið betra að taka það fram 

strax í kynningu, að veitingar yrðu í boði fyrir þátttakendur hópráðgjafar sem hefði 

getað verið hvatning. Þrátt fyrir umræður um tímasetninguna þá voru merki um að 

þátttakendur hefðu notið hópráðgjafarinnar því oft dróst hún á langinn án 

athugasemda.  

Það er ekki bara tímasetningin sem þarf að huga vel að þegar kemur að 

skipulagningu hópráðgjafar. Staðsetning skiptir miklu máli. Rannsakandi óskaði 

eftir að halda hópnum í eigin skólastofu til að minnka rask fyrir þátttakendur. Þá 

þyrftu þeir ekki að færa dótið sitt yfir í aðra stofu. Þetta voru mistök því 

rannsakandi áttaði sig ekki á því að þeir nemendur sem voru ekki í hópráðgjöfinni, 

vilja sitja lengur við lærdóm eða ljúka einhverju verkefni dagsins. Þegar það atvik 

kom upp í síðustu kveðjustund taldi rannsakandi sig ekki hafa nein völd til að biðja 

nemendur sem ekki voru þátttakendur í hópráðgjöfinni að yfirgefa stofuna.  

Í hópráðgjöf er mælt með sex til átta þátttakendum og var það markmið í þessari 

rannsókn, að miða við átta. Ef einn eða tveir detta út þá eru sex eftir. Átta 

þátttakendur skráðu sig í hópráðgjöfina eftir kynningu og var því þá slegið föstu. 

Hér hefði verið ráð að velta fyrir sér umhverfi, aðstæðum og ferli þátttakenda. Í 

flestum tilfellum þegar valið er í hópráðgjöf til dæmis í grunnskólum og má segja 

að nemendum beri skylda að mæta. Í Menntastoðum eru fullorðnir einstaklingar. 

Einstaklingum sem boðin er hópráðgjöf er frjálst að mæta eða ekki. Þrátt fyrir að 

nemendur séu tilbúnir til þess og hafi áhugann getur allt breyst með stuttum 

fyrirvara. Rannsakandinn taldi ekki þörf á að óska eftir fleirum og lét því þar við 

sitja sem varð til þess að þrír af átta mættu í fyrstu hópráðgjöfina.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingsráðgjöf er áhrifaríkari en hópráðgjöf 

(Brown og Ryan Krane, 2000; Oliver og Spokane, 1988). En hópráðgjöf er talsverð 

kostnaðarminni til dæmi í þessari rannsókn voru fimm tímar notaðir í ráðgjöf en ef 
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hver og einn þátttakandi hefði fengið einstaklingsráðgjöf þá hefði það tekið 20 til 25 

klukkustundir. Þegar fjármagn er af skornum skammti þá þarf að nýta það til hins 

ýtrasta og hópráðgjöf getur dregið úr álagi á einstaklingsráðgjöf. 

Það vakti áhuga rannsakanda hversu mikið þáttakendur veltu því fyrir sér, að 

enginn úr „hinum bekknum“ var með.  Þeir spurðu hvort það væri vegna námsgetu 

og töldu sig vera í „tossa“ bekknum. Þá sögðu þeir að matslistinn hefði raðað þeim 

niður í bekki. Eftir samtal við verkefnastjóra Menntastoða, eru það góðar fréttir að 

nemendum  í Menntastoðum verður ekki raðað í bekk út frá matlista í framtíðinni.  

Eftir fyrstu fámennu hópráðgjafastundina, hafði rannsakandi boðið tveimur 

öðrum nemendum að taka þátt, þrátt fyrir að vera búnir að missa úr þá fyrstu. Það 

leit út fyrir að í annari hópráðgjöfinni myndu tveir bætast við. Annar þeirra mætti 

og hinn í þriðju hópráðgjafastundina. Að mæta í aðra stundina gekk vel og hafði lítil 

áhrif. Það má því segja að eftir aðra stundina héldu þátttakendur sínu striki út frá 

grundvallarþáttunum, að gefa af sér (e. altruism), miðla upplýsingum (e. imparting 

information) og að tilheyra hópnum (e. group cohesiveness). Í annarri stundinni 

sagðist Lena vera þátttakandi fyrir rannsakanda því hann væri að gera lokaverkefni.  

Þetta þótti rannsakanda miður að heyra og gæti staða hans sem nemi í starfsþjálfun 

hjá Mími, verið einhver áhrifavaldur þar sem þátttakendur fyndu þörf um að 

samþykkja allt sem rannsakandinn segir. Lenu leið ekki vel þegar hún mætti, hélt 

kannski að hún yrði að hætta í náminu og fara að vinna samkvæmt upplýsingum frá 

Vinnumálastofnun.  En Lena gaf mikið af sér í hópráðgjöfinni og mætti í öll skiptin 

og telur rannsakandi að hópráðgjöfin hafi skila Lenu árangri.   

Í hópráðgjöf er fjallað um vandamál einstaklinga og þeir telja oft að þeirra eigin 

vandamál séu einstök og fáir möguleikar séu til að breyta eigin hegðun. Með því að 

deila vandamálum sínum og sýna hvor öðrum samkennd þá upplifðu einstakingarnir 

sem tóku þátt að þeir voru ekki einir og, að von væri til staðar (Corey o. fl. 2010). Í 

þriðju hópráðgjöfinni myndaðist umræða um vandamál þátttakenda sem á tímabili 

hljómaði eins og metingur, hverjum gengi verr. Hér var einn nýr þátttakandi, Anna, 

búin að bætast í hópráðgjöfina og margt persónulegt sem þátttakendur voru búnir að 

deila. Anna hlustaði og tók undir margt sem fram fór. Í fyrstu hópráðgjafastundinni 

myndaðist samkennd og traust á milli þátttakenda. Þau voru öll tilbúin að prófa 

hugleiðslu sem bendir til að traust hafi ríkt. Að mæta nýr inn í hóp þar sem 

samkennd og traust hefur myndast getur haft áhrif, getur haft áhrif á viðtökur hinna 
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þátttakendanna. Rannsakandi fann að Anna reyndi að gefa af sér og segja frá en 

fékk litla samkennd.  

Þeirri spurningu velti rannsakandi einnig fyrir sér, hvort Anna og Skúli ættu ekki 

vel saman en eins og fyrr segir var rannsakandi í starfsþálfun og hitti þátttakendur 

oft á göngunum. Þegar rannsakandi minnti Önnu á hópráðgjöf einn daginn sagðist 

hún í fyrstu ekki geta mætt en þegar ljóst var að Skúli yrði ekki mætti hún. Einnig 

kom upp svipað í kveðjustundinni, þá leit út fyrir að Skúli ætlaði ekki að vera en 

hætti svo við. Það varð til þess að Anna mætti ekki. Það sem hægt er að læra af 

þessu er að eftir fyrstu tvær hópráðgjafastundir er ekki mælt með nýjum 

þátttakendum. Í fyrstu hópráðgjafastundinni er hópurinn mótaður, settar reglur og 

þátttakendur hvattir til að segja frá sér, gefa af sér og þá myndast samkenndin. Anna 

mætir í þriðja stund og var eflaust orðið of seint fyrir hana að tengjast hópnum.  

Rannsakandinn er ánægður með hópráðgjafastundirnar og þrátt fyrir að illa hafi 

gengið í síðustu stundinni, var hann þakklátur að fá tækifæri til að bæta úr henni. 

Amundson (2009) telur að undirbúningur fyrir lok hópráðgjafar hefjist um leið og 

hún byrjar. Sú tilfinning að upplifa missi getur orðið raunveruleg hjá mörgum og 

kemur oft fram í samböndum ráðgjafa og ráðþega og á það einnig við í hópráðgjöf. 

Rannsakandi sýndi þátttakendum þakkir fyrir og færði þeim rós og gáfu 

þátttakendur rannsakanda faðmlag. Árangur hópráðgjafarinnar bendir til að hafa 

skilað einhverju til þátttakenda. Í kveðjustundinni er rannsakandi ekki í neinum vafa 

um að hafa fundið fyrir mörgum af grundvallarþáttum hópráðgjafar eins og að 

skapa von og jákvæðar væntingar, að miðla upplýsingum, að gefa af sér og að læra 

hvert af öðru. Skúli fékk líka rós þrátt fyrir að hafa ekki komist í síðustu 

hópráðgjöfina og var hann glaður yfir því. Þakkaði hann einnig fyrir sig með 

faðmlagi ásamt þeim orðum að hafa viljað gefa meir af sér.  

Þátttakendur fengu allir fimm aukaspurningar í lokin og er rannsakandi ánægður 

með svörin. Allir voru mjög sammála um að hafa líkað stundirnar og að hafa áttað 

sig betur á eigin styrkleikum. Fjórir þátttakendur töldu hópráðgjöfina hafa hjálpað 

við námsmarkmið, skipulagningu og að gera það sem ég vil gera. Því má líta á 

þessa þætti sem ávinning til þátttakenda um sjálfstraust, líðan og trú á eigin getu.  

Út frá spurningalista WATCH var lítill sem enginn munur á milli þátttakenda í 

hópráðgjöfinni og þeirra sem tóku ekki þátt. Almennt er frekar mikill áhugi og 

metnaður fyrir náminu sem jókst lítillega á tímabilinu.  
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Savickas gengur út frá þeirri hugmynd að einstaklingurinn smíði sinn eigin 

starfsferil með því að gera störf og verkefni merkingabær (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

og Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009). Starfið þarf að hafa merkingu fyrir 

einstakling og gefa honum tækifæri til að nýta hæfileika sína og njóta sín í starfi. 

Það má því segja að nemendur í Menntastoðum líta svo á að námið í Menntastoðum 

hefur ákveðna merkingu og þeir hafa tækifæri til að nýta þá hæfileika sem þeir hafa 

og njóta sín í náminu. Nemendur eru að smíða feril sinn að bjartari framtíð sem 

hefur í för með sér merkingabært starf í stað láglaunastarfs.   

Þátttakendur í hópráðgjöf og samnemendur lækkuðu báðir í líðan og velgengni í 

mars. Það kemur ekkert á óvart þar sem álag eykst í námi og drifkraftur nemanda 

minnkar.  

Í spurningalista WATCH var opin spurning til allra nemenda og má staldra við 

hana. Spurningin var telur þú þig þurfa aðstoð við námið eða veru í skólanum? Af 

26 nemendum í Menntastoðum töldu 10 nemendur sig þurfa aðstoð með stærðfræði 

í janúar og í mars höfðu tveir bæst í hópinn. Hér má velta því fyrir sér hvort 

hópráðgjöf sem stuðningur fyrir nemendur, ætti að vera sem aukaval og gæti komið 

upp í viðtali umsækjanda og náms- og starfsráðgjafa. Eftir að náms- og 

starfsráðgjafi hefur farið yfir námsferil með umsækjanda, sem telur sig ekki sterkan 

námsmann í stærðfræði og hefur litla trú á eigin getu, gæti náms- og starfsráðgjafi 

boðið honum að taka þátt í hópráðgjöf til að styrkja sig enn frekar sem námsmann. 

Hér væri þá einnig lögð áhersla á þátttöku og mætingu svo vel takist til. Það má 

einnig huga að einhvers konar umbun, hvort sem það er í formi veitinga eða 

umsagnar sem kæmi fram á prófskírteini nemanda.  

Aðlögunarhæfni á náms- og starfsferli 

Niðurstöður KANS kom rannsakanda ekki á óvart. Mælitækið mælir viðbrögð 

einstaklinga við breytingum sem verða á starfsferli. Sú staðreynd að niðurstöður 

sýndu til dæmis að aðlögunarhæfni nemenda í Menntastoðum, var töluvert lægri en 

viðmiðunarhópurinn styrkir þá kenningu að nemendur sem horfið hafa af 

menntabrautinni og hefja nám að nýju, hafa sumir hverjir lítið sjálfstraust og litla trú 

á eigin getu. Eins og fram hefur komið þá eiga nemendur í Menntastoðum það til að 

bera með sér neikvæða upplifun og tilfinningar af námsferli sínum.  
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Aðlögunarhæfni á starfsferli er mikilvæg hugsmíð þegar tekist er á við 

breytingar og eru nemendur í Menntastoðum á þeim stað. Þeir þurfa að færa saman 

innri þarfir eins og áhugasvið og tækifæri til að vinna að markmiðum sínum. Ef vel 

tekst til verður afleiðingin ánægja, árangur og vellíðan en veltur einnig á 

sveigjanleika (e. readiness) einstaklingsins (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. 

Dofradóttir, 2013; Savickas, 2005; Savickas o.fl., 2009; Sharf, 2010). 

Nemendur mátu sig lægri í öllum nema einum kvarða, umhugsun. Þar voru þeir 

með 0,2 stigum hærri en viðmiðunarhópurinn sem bendir til að þrátt fyrir erfiðan 

námsferil eru þeir að hugsa um framtíð sína, hvað það er sem skiptir máli. Þetta 

sýnir að það þurfi að huga að þessum þáttum í skipulagi náms þeirra sem eru að 

mæta til leiks á ný.   

Nemendur meta styrkleika sinn hærra í mars og hækka um 0,4 fyrir sjálfstraust 

og forvitnin eykst um 0,27. Nemendur þurfa sjálfstraust og trú á eigin getu til að 

fylgja eigin áhuga og er það jákvætt að þeir hafi hækkað sig á fimm vikum. 

Forvitnin eykst hjá nemendum sem bendir til að þeir hafi hafi kannað nýtt umhverfi 

sem þeir þekkja lítið til og öðlast frekari þekkingu um eigin áhuga. (Savickas, 

2005).  

Þátttakendur í hópráðgjöf og samnemendur eru lægri á öllum þáttum nema 

umhugsun miðað við viðmiðunarhópinn. Munurinn á meðaltali þátttakenda í 

hópráðgjöfinni og viðmiðunarhópsins er 0,45 í janúar og lækka þátttakendur sig um 

0,07 fimm vikum síðar. Munurinn á milli samnemenda og viðmiðunarhópsins er 

0,13 og hækka þeir sig um 0,09. Umhugsun um framtíð í starfi er mikilvægur þáttur 

í aðlögunarhæfninni. Hér er einstaklingurinn að hugsa um að það skiptir máli að búa 

sig vel undir framtíðina. Skortur á umhugsun er til dæmis skeytingarleysi um 

starfsferil (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Andrea G. Dofradóttir, 2013). Þetta er 

áhugaverður munur, bæði á milli þátttakenda í hópráðgjöf og samnemenda og 

viðmiðunarhópsins. Í þessari rannsókn er um lítið úrtak að ræða en þrátt fyrir það er 

athyglisvert hvað viðmiðunarhópurinn metur sig lágt fyrir umhugsun. Miðað við 

niðurstöðurnar má segja að hugsun um framtíðina sé ofar í huga nemenda í 

Menntastoðum heldur en hjá úrtaki viðmiðunarhópsins. 

Ef litið er á niðurstöður á milli kynja skera karlar í Menntastoðum sig úr. Staða 

þeirra virðist vera mun verri en stað kvenna. Það var marktækur munur á þeim 

miðað við konur í Menntastoðum,  í umhugsun, samvinnu og samfélagsvitund. Ef 
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rýnt er í svör fyrir svarkvarðann umhugsun í mars, svara konur að meðaltali 4,58 

fyrir ég tel að styrkleiki minn sé að finnast það skipta máli að ná markmiðum 

mínum í námi og starfi. Karlar svara henni líka hæst og er meðaltalið 4. Fyrir 

svarkvarða í samvinnu meta konur styrkleika sinn hæst fyrir ég tel að styrkleiki 

minn sé að semja vel við alls konar fólk að meðaltali 4,4 en karlar með 3,20. Karlar 

meta sinn styrkleika hæst fyrir ég tel að styrkleiki minn sé að vera góður hlustandi 

að meðaltali 3,70 og konur 4,33. Undir kvarða samfélagsvitund er meðal annars 

spurt ég tel að styrkleiki minn sé að vilja standa mig vel og meta bæði kynin sig 

með mesta styrkleikann þar, karlar með 4 að meðaltali og konur 4,9.  

Það munar mest á samvinnu þar sem meðaltal karla er  3,22 á meðan að konur í 

sama hóp fá 4,08 og viðmiðunarhópurinn 4,11. Viðmiðunarhópur karla hefur 

meðaltalið 4,04 með staðalfrávik 0,67 sem gefur til kynna að þennan hóp karla í 

Menntastoðum vantar mikið upp á í samvinnu. Hvort að það er úrtakið sem veldur 

þessum mun er ekki vitað. Konurnar í Menntastoðum samkvæmt KANS eru nálægt 

viðmiðunarhópnum í stjórn og samvinnu. Það bendir til styrkleika þeirra og eru þær 

hærri en viðmiðunarhópurinn í umhugsun og samfélagsvitund.  

Þátttakendur í hópráðgjöf voru hærri en samnemendur þeirra í janúar, í 

samvinnu, stjórn og umhugsun. Þeir voru einnig mjög nálægt viðmiðunarhópnum í 

stjórn en þar munar einungis um 0,05. Að fimm vikum liðnum höfðu þátttakendur í 

hópráðgjöf lækkað í stjórn og umhugsun og samnemendur hækkað sig. Aftur á móti 

hækka þátttakendur sig í hópráðgjöf í samvinnu um 0,37 en samnemendur lækka sig 

um 0,23. Þetta gæti bent til þess að þátttakendur í hópráðgjöf hafa smá forskot því 

spurningarnar fyrir samvinnuþáttinn eru meðal annars: að semja við alls konar fólk, 

vera góður hlustandi, deila með öðrum og átta sig á því að geta ekki fengið allt sem 

maður vill. Það má því segja að hópráðgjöf ýtir undir samvinnu og er vissulega 

ávinningur fyrir einstakling. Sampson o.fl. (2004) telja að sjálfsþekking fullorðinna 

er færnin til að viðhalda jákvæðri sjálfsmynd og áhrifaríkri hegðun auk þess að hafa 

skilning á þróun breytinga. Færnin í könnun á náms- og starfsferli er að hefja og 

taka þátt í námi, starfi og endurmenntun. Auk þess að finna og meta upplýsingar um 

störf, leita og viðhalda færni í að breyta um starf og skipuleggja náms- og starfsferil 

sinn. 

Stærstu gallar rannsóknarinnar voru eflaust fjöldi þátttakenda. Afköst 

tölfræðiprófa verða lág þegar svona fáir þátttakendur eru og því erfitt að fá 
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marktækar niðurstöður. Það eru því mikið um eigindlegar túlkanir þó árangur 

hópráðgjafarinnar gæti verið að öðrum ástæðum, svo sem daga mun á 

þátttakendum.  

Allir nemendur svöruðu spurningalista í janúar og svo aftur að fimm vikum 

liðnum. Margt gæti hafa haft áhrif á svörunina þar sem til dæmis álagið sem jókst á 

tímabilinu. Einnig getur vanlíðan sem rannsakandi varð var við, haft áhrif, listanum 

svarað í flýti eða jafnvel orðalag hans.  

Spurningalista WATCH var líklega breytt of mikið og má þá fyrst nefna að 

breyta spurningum í fullyrðingu. Spurning sem var: Hvernig gengur að mæta í 

kennslustundir var breytt í fullyrðinguna: Mér gengur vel að mæta í Menntastoðir. 

Það er auðvelt að búa þær til og hægt að nota margar með sama svarkvarða. Einnig 

eru þær oft notaðar þegar meta á heilsu fólks eða persónuleika (Þorlákur Karlsson, 

2005). Spurningalistinn var lagður fyrir alla nemendur í Menntastoðum með það 

markmið að sjá mun á milli þátttakenda í hópráðgjöf og þeirra sem tóku ekki þátt. Í 

stuðningskerfi WATCH er spurningalistinn lagður fyrir þátttakendur þess, fyrir og 

eftir. Í þessari rannsókn var leitast við að sjá árangur og ávinning af hópráðgjöf og 

þar af leiðandi hefðu svör þátttakenda átt að duga til þess.  

Nemendur í Menntastoðum hafa sumir flosnað upp úr námi og eru ástæður 

vegna þeirra misjafnar. Nemendur sem hafa hætt í námi telja erfitt að byrja aftur 

auk þess að gera sér grein fyrir því að ef þeir hefðu lokið námi væri staða þeirra á 

vinnumarkaði betri (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Nemendur í Menntastoðum eru bjartsýnir á framtíð sína og eru að læra það sem þeir 

vilja læra. Þeir hafa viðmót bjartsýninnar sem er mikilvæg því hún ýtir undir það 

sem koma skal sem hjá þeim er eflaust frekari menntun. 
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Lokaorð 

Það telst jákvætt að einstaklingar taki þeim breytingum sem verða á náms- og 

starfsferli til dæmis atvinnumissi, með því að hefja nám að nýju. Þeim 

einstaklingum sem stíga það skref, þarf að hlúa að til að halda þeim á 

menntabrautinni. Rannsóknin gefur vísbendingu um að hópráðgjöf geti borið 

árangur fyrir nemendur sem hefja nám að nýju.  

Það er margt sem þarf að huga að í hópráðgjöf. Skipulagningin þarf að taka mið 

af því hverjir eru þátttakendur og velja þarf þá fræðslu sem á vel við. Mæting og 

árangur helst í hendur og þarf að koma ráðgjöfinni þannig fyrir að þátttakendur fái 

áþreifanlega tilfinningu fyrir árangrinum af að mæta. Ef til vill hefði verið 

árangursríkt að veita þeim umbun fyrir mætingu sem færi eftir því hver 

markhópurinn væri.  

Rannsóknin gefur innsýn í virkni hópráðgjafar en áhugavert væri að endurtaka 

rannsóknina en þá með fleiri þátttakendum og mismunandi hópum svo sem 

nemendum í Grunnmentaskólanum og Menntastoðum. Markmið rannsóknarinnar 

ætti ekki að vera samanburður heldur upplifun og árangur þátttakendanna. 

Það sem kom mest á óvart við framkvæmd þessarar rannsóknar var sú upplifun 

að fá innsýn í veröld þátttakenda og heyra og sjá hve hugrökk þau eru. Það er trú 

mín að samfélagið væri ríkara ef einstaklingar eins og þeir mundu klára sitt nám og 

leggja sína krafta í þá vinnu eða nám sem þá langar að stunda. 
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Fylgiskjal 1. Beiðni um framkvæmd. 

Stuðningshópur til eflingar 

Í janúar langar mig til að mynda stuðnings- og fræðsluhóp fyrir nemendur í Menntastoðum.  

Tilgangurinn með hópnum er að veita nemendum ýmsa fræðslu og stuðning sem tengist 

námi og framtíðinni. Ætlunin er að styrkja þá frekar í námstækni, skoða eiginleika nemanda 

(styrkleika) og sjálfsmynd. 

 Þetta yrðu fimm skipti, klukkustund í senn og er ósk mín að hún sé á skólatíma. Að 

auki myndi ég bjóða einstaklingsviðtöl á tímabilinu.   

Markmið stuðningskerfisins eru: 

-  Að bæta líðan og árangur nemenda í skóla. 

-  Að stuðla að jákvæðum viðhorfum og efla sjálfsmynd og trú á eigin getu 

-  Að undirbúa nemendur fyrir frekara nám og störf 

Ég hef hugsað þetta fyrir nemendur sem hafa nýlokið Grunnmenntaskólanum og eru 

að hefja nám í Menntastoðum.  

 

Dagskrá. 

1. stund –  Kynning, nemendur fylla út matsblað. Farið yfir trúnað og traust sem 

ríkja skal í hópnum. Farið yfir tímaáætlun og nemendum gefin 

tímaáætlunarblað sem þeir geta útfyllt. 

  

2. stund –  Streita, ráðgjafi fer yfir helstu ástæður streitu og hvernig hægt sé að 

draga úr henni. Einnig er farið yfir atriði með nemendum varðandi 

frestun og hvað hægt sé að gera til að forðast hana.  

  

3. stund -  Eiginleikar mínir. Nemendur fylla út lítið verkefni einslega. 

Niðurstöður ræddar í hópnum. 

 

4. stund –  Sjálfsmynd og sjálfsvirðing. Jákvæð sjálfsmynd/neikvæð sjálfsmynd. 

Árangur í námi styrkir sjálfsmynd, trú á eigin getu og jákvæðs 

viðhorfs til náms. 

   

5. stund –  Lokastund. Nemendur fylla aftur matsblað. Kveðjustund er mikilvæg 

og nauðsynlegt að ráðgjafi kveðji á jákvæðan hátt.  
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Fylgiskjal 2. Kæri nemandi 

 

Kæri nemandi. 

 

Ég heiti Ester Þorsteinsdóttir og er nemi við Háskóla Íslands. Mig langar að 

mynda stuðningshóp og veita nemendum fræðslu og stuðning. Ætlunin er að styrkja 

nemendur enn frekar í námstækni, skoða styrkleika og eigin sjálfsmynd. 

 

Þessi vinna er hluti af lokaverkefni mínu í náms- og starfsráðgjöf. 

 

Vilt þú sjá árangur í námnu? Líða vel í námi? Hugsa meira jákvætt? Auka trú 

á eigin getu? Verða sterkari námsmaður? 

 

Alls er um fimm skipti að ræða, klukkustund í senn, einu sinni í viku frá kl. 15:10-

16:10. Ef þú vilt taka þátt og vera með í stuðningshóp þá bið ég þig að setja nafna, 

símanúmer og netfang. Einnig máttu merkja við þá daga sem hentar þér að koma. 

 

Nafn: __________________________________________________________   

Símanúmer: ______________________ netfang: _______________________  

 

Ef allir þessir dagar koma til greina máttu merkja x við þá alla. 

 

Mánudag _____  

Þriðjudag _____  

Miðvikudag _____  

 

Með fyrir fram þökk  

Ester Þorsteinsdóttir. eth46@hi.is 
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Fylgiskjal 3. Markmiðablað. 

Markmiðablaðið mitt 

 

Fyrsta stund: 

Markmið: _____________________________________________  

 

Önnur stund: 

Árangur: _____________________________________________  

 

Markmið: _____________________________________________ 

 

Þriðja stund: 

Árangur: _____________________________________________  

 

Markmið: _____________________________________________ 

 

Fjórða stund: 

Árangur: _____________________________________________  

 

Markmið: _____________________________________________ 

 

Fimmta stund: 

Árangur: _____________________________________________  

 

Markmið: _____________________________________________ 
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Fylgiskjal 4. Sjálfstyrking í námi. 

Sjálfstyrking í námi 

 

Hverjir eru styrkleikar mínir? 

Skráðu fjóra styrkleika sem þú hefur 

 

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Sjálfstyrking í námi 

 

Skráðu fjóra styrkleika og/eða eiginleika sem þú þekkir í fari 

viðkomandi. (Dæmi: traustur vinur, vel gefin/n, skemmtileg/ur). 

 

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________  
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Fylgiskjal 5. Eiginleikar mínir. 

Eiginleikar mínir - Hvað á við mig? 
 

Hversu vel eiga  þessi lýsingarorð við þig? Merktu við þau sjö atriði sem þér finnst 

að eigi best við þig.  Merktu 1 við það sem á best við þig, o.s.frv. þangað til þú 

hefur merkt við a.m.k. sjö atriði. Einnig máttu bæta við öðrum lýsingarorðum 

en  eru hér á listanum ef þér finnst þau einkenna þig.  

 

___ Skipulagður/lögð     ____ Rökræn/n 

____ Dugleg/ur     ____ Hvatvís 

____ Kraftmikil/l     ____ Heilbrigð(ur) 

____ Skapandi      ____ Hlédræg/ur 

____ Róleg/ur      ____ Opin/n 

____ Félagslynd/ur     ____ Fylgin/n sér 

____ Ákveðin/n     ____ Samúðarfull/ur 

____ Þolinmóð/ur     ____ Varfærin/n 

____ Feimin/n      ____ Ráðrík/ur 

____ Skilningsrík/ur     ____ Áhrifarík/ur 

____ Metnaðargjarn/gjörn 

 

Hver eru þau þrjú lýsingarorð sem þér finnst eiga best við þig? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

Hver eru þau þrjú lýsingarorð sem þér finnst eiga síst við þig? 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

 

Hvaða tvö lýsingarorð af öllum listanum  vildir þú að einkenndu þig meira en þau 

gera nú? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 6. KANS. 
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Fylgiskjal 7. Spurningalisti WATCH 

Nafn nemanda:_______________________________ dags._____ 

 

Krossaðu aðeins við eitt atriði í hverri spurningu, veldu það atriði sem best 

á við. 

 

1.  Eru markmið þín með náminu hér í Menntastoðum ljós? 

____já 

____nokkuð 

____nei 

 

2. Mér gengur vel með heimanámið 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

3.  Mér gengur vel að mæta í Menntastoðir 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

4.  Ég skila verkefnum á tilsettum tíma 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

5.  Mér gengur vel að fylgjast með í kennslustundum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 
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6.  Ég hef áhuga fyrir náminu í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

7.  Mér finnst gaman í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

8.  Ég er kvíðin(n) því að mæta í Menntastoðir 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

9.   Ég er kvíðin(n) fyrir frammistöðu minni hér í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

10. Mér líður vel í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 
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11. Ég sé tilgang með því að vera í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

12.  Ég mun ljúka Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

13.  Ég á auðvelt með að einbeita mér 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

14. Ég hef metnað fyrir náminu hér í Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

15.  Ég hef áhuga fyrir að útskrifast úr Menntastoðum 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 
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16.  Ég hef markmið varðandi frekara nám 

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

17.  Telur þú þig þurfa aðstoð við námið eða veru þína í skólanum? 

____JÁ 

____NEI 

 

18.  Ef þú svarar spurningu 17 játandi nefndu þá hér hvað það er sem 

þú telur  þig þurfa aðstoð við: 

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

 

 

Kærar þakkir og gangi þér vel með allt  

sem þú tekur þér fyrir hendur 
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Fylgiskjal 8. Aukaspurningar fyrir þátttakendur hópráðgjafar. 

19. Mér líkaði stundirnar  

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

20. Eftir stundirnar átta ég mig betur á eigin styrkleikum  

___mjög sammála 

___frekar sammála 

___hvorki né 

___frekar ósammála 

___mjög ósammála 

 

21. Stundirnar hafa hjálpað mér varðandi... HÉR MÁ MERKJA VIÐ FLEIRI 

EN EINN LIÐ! 

____námsmarkmið 

____heimavinnuna 

____námsáhuga 

____sjálfsþekkingu 

____metnað 

____skipulagningu 

____að gera það sem ég vil gera 

 

22. Það sem mér þótti ánægjulegast var: 

 _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

 

23. Hvað hefði mátt betur fara: 

 _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________  
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Fylgiskjal 9. Vikuáætlun. 

Vikuáætlun vikuna ______________ 
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Fylgiskjal 10. Hugrekki. 

 

„Viltu vera svo vænn að segja mér, hvaða leið ég á  

að velja svo ég komist héðan“ sagði Lísa. „Það fer  

nú eftir því hvert þú vilt fara“, sagði kötturinn. „Mér er eiginlega alveg sama“, 

sagði Lísa. „Þá er líka  

alveg sama hvaða leið þú ferð“, sagði kötturinn. 

—Úr Lísa í Undralandi, Lewis Carol 

 

Til að vera fær um að lifa því lífi sem þú vilt lifa, þarft þú að vita hvað þú vilt. Ef 

þú gerir þér ekki grein fyrir því sjálfur er til fjöldi fólks sem er til í að velja fyrir þig. 

Því nákvæmar sem þú getur skilgreint óskir þínar og látið þær í ljós og því betur 

sem þú getur einbeitt þér að því að kanna og taka eftir þeim möguleikum sem eru 

fyrir hendi, því meiri líkur eru á að þú fáir óskir þínar uppfylltar. 

 

Hugrekki 

Á bak við hugrekki býr löngun til að gera eitthvað, ótti gagnvart því og þor til að 

taka áhættuna. Hugrekki fylgir ákvörðun um að stökkva yfir hindrun. Það felst í því 

að tefla í hæfilega tvísýnu því niðurstaðan er aldrei örugg. 

 

Það krefst hugrekkis að þora að vera sá sem maður vill vera og láta drauma sína 

rætast.  

 

Hinn hugrakki lærir að þekkja hæfileika sína með því að prófa og gera mistök. 

Hann þarf að uppgötva hvað hann þolir mikið svo hann stjórnist ekki af vanmati eða 

ofmati á getu sinni. Hann þarf að ydda viljann en það er gert með hófsemi sem 

byggist á sjálfsstjórn og aga. 

 

Hugrekki er að þora þrátt fyrir óttann. Ef við temjum okkur hugrekki er mun 

líklegra að við náum ákjósanlegum árangri. Ef við erum huglaus réttum við út 

hendurnar og látum aðra leiða okkur. 

 


